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נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז -
מכרז פומבי מס' 5/2018
לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע
להצבה בשטח שיפוט מועצה מקומית תל מונד
 .1מועצה מקומית תל מונד מזמינה בזאת הצעות מחיר ,לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי
קרקע להצבה בשטח שיפוט מועצה מקומית תל מונד (להלן – המועצה ,מיכלים טמוני/שקועי קרקע
ו -המכרז ,בהתאמה).
 .2את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש
במשרדי המועצה בהתאם לכתובת הרשומה להלן ,וזאת תמורת תשלום בסך ( ₪ 5,000כולל מע"מ)
אשר לא יוחזרו ,וזאת החל מיום  11.6.2018בשעה  09:00ועד ליום  25.6.2018בשעה  .15:00למען הסר
ספק לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו מסמכי המכרז.
 .3לקבלת הבהרות בדבר המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה בדוא"ל לגב' ליאת בידני בכתובת:
 ,liat_b@tel-mond.muni.ilולוודא את קבלת המייל וזאת עד ליום 19.6.2018
 .4על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של לפחות  ,₪ 50,000לפי ההוראות
המופיעות בפרק ד' למכרז ,אשר תהיה בתוקף עד ליום  26.9.2018הצעה אליה לא יצורף כתב הערבות
לא תובא כלל לדיון.
 .5אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המועצה רשאית להתחשב,
בין השאר ,בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז ,לרבות לאור ניסיונה הקודם
של המועצה עם המשתתף.

 .6המציע רשאי להגיש הצעתו לעניין כל אחד מהפרקים א' ו -ב' להצעת המחיר
(אספקת מכלים טמוני קרקע ו/או אספקת מיכלים שקועי קרקע -בהתאמה),
שניהם או אחד מהם בלבד ,והכל בהתאם לשיקול דעתו.
 .7מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר ,שהינו
אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או בעל מניות
ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע .אדם מנוע מלהגיש הצעה/ות מטעם כל גוף משפטי
אחר.
 .8מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע
(בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז .אדם מנוע
מלהגיש את הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או
כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז .אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו
מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו
משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצעתו למכרז.
 .9המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או לבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה ,והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של המועצה.
 .10ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) תוגש
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד ,כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע.
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד לשכת מזכיר
המועצה ביום  26.6.2018עד השעה  12:00בלבד.
חלקים מההצעה (לרבות מסמכים ,נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,
ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי המועצה.
שמואל סיסו ,עו"ד
ראש המועצה מקומית תל מונד
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מכרז פומבי מס' 5/2018
לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע
להצבה בשטח שיפוט מועצה מקומית תל מונד

 .1מהות עבודות המכרז
 .1.1המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע מסוג
מתכת ו/או נירוסטה ו/או פלסטיק ,להצבה בשטח שיפוט המועצה .הצעת המחיר מטעם המציע
תכלול עלויות נוספות כדלקמן (וזאת מבלי לגרוע עלויות מכן סוג וטיב שהוא אשר תחולנה
עליו)–
(א) אספקת מיכלים טמוני/שקועי קרקע.
(ב) התקנת מיכלים טמוני/שקועי קרקע במיקום אשר תורה עליו המועצה.
(ג) ביצוע עבודות פיתוח ותשתית ,לרבות עבודות חפירה ,חציבה ,הריסה ,עבודות עפר וכל
עבודות נוספות נלוות ,ככל שתידרשנה.
(ד) הגשת בקשות חפירה וקבלת היתרים.
(ה) בחינה על ידי מהנדס תשתיות מיקום הצבת המיכל ואי פגיעה בתשתיות מסוג חשמל ,גז,
כבלים וכדומה.
(ו) העסקת מהנדס תנועה מוסמך אשר יידרש להנפיק אישורים בדבר המיקומים עליהם תורה
המועצה ותאימותם להוראות התנועה ותחבורה בתחום שיפוט המועצה ובהתאם לכל
הנחיות כל דין ודרישות משרד התחבורה.
יובהר כי בכל מקום בו יירשם "טמון" יהא כאילו נרשם "טמון ו/או שקוע" קרקע ,ובהתאם
להגדרתם בחוזה הקבלנות.
 .1.2על המציעים לצרף להצעתם מפרטים טכניים של מיכלים טמוני/שקועי הקרקע ולצרף אותם
כחלק מנספחי המכרז .יובהר כי המפרטים חייבים לכלול שרטוטים מתאימים ,הכוללים את
כלל המידות ו/או הנתונים הנדרשים ובהתאם לכל הוראות יצרן ,עם מידות חפירה וכולל דיסק
הדמיה אשר יכלול את מהלך העבודה לצורך המחשה לוועדה המקצועית.
 .1.3הספק יספק את המיכלים טמוני/שקועי הקרקע ויעמידם לרשות המועצה כשהם מוכנים
לשימוש מלא ותקינים במועדים הקבועים בחוזה.
 .1.4העבודות על-פי המכרז ,החוזה ונספחיהם והתמורה בגינן תיקבענה בהתאם לביצוע העבודות
בפועל ובהתאם להיקף המיכלים טמוני/שקועי הקרקע אשר הוצבו בשטח שיפוט המועצה.
התמורה בגין האמור תיקבע בהתאמה לכתב הכמויות שאושר על-ידי המועצה .בגין עבודות
וכיו"ב אשר לא בוצעו ו/או לא הותקנו בפועל לא תשולם תמורה לספק .אין באמור בכדי
להסתייג מהכלל לפיו תשלום התמורה לספק תעשה רק עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי
המכרז ,החוזה ונספחיהם על הצד הטוב ביותר וזאת בכפוף לאישור המועצה ו/או מי מטעמה.
 .1.5הספק יבצע את כלל עבודות התקנת מיכלים טמוני/שקועי הקרקע בהתאם להוראות המכרז
והמפרט הטכני לצורך הפעלתו בתוך ולא יאוחר מ 60 -יום מיום מתן צו התחלת העבודה על-ידי
המועצה; תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז ובחוזה על-פיו; בגין כל יום איחור בהשלמת כל
עבודות התקנת טמוני/שקועי הקרקע כשהוא מוכן לשימוש מעבר ל 60 -הימים כאמור לעיל,
ייקנס/יחויב הוא בפיצוי מוסכם למועצה בסך של  ₪ 1,000ליום לאיחור עד  30יום ,החל מהיום
ה 30 -ואילך ישלם הספק פיצוי מוסכם של  ₪ 1,500ליום (מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים
למועצה כנגד הספק) ,אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על-ידי המועצה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי בעניין.
 .1.6כל המיכלים טמוני/שקועי הקרקע יהיו חדשים ותקינים מבלי שנעשה בהם שימוש קודם טרם
התקנתם .כל המיכלים טמוני/שקועי הקרקע ייוצרו בהתאמה מלאה לדרישות המועצה,
בהתאם לתיאור ולפרטים המופיעים בתוכניות ובמפרטים שהוגשו על-ידי הספק למכרז ,ואשר
אושרו על-ידי המועצה והועדה המקצועית.
לא יותקנו מיכלים טמוני/שקועי קרקע משומשים ו/או פגומים ואשר אינם תואמים לדרישות
התוכניות והמפרטים שאושרו על-ידי המועצה לשם התקנתם בפרויקט .טרם התקנתו של כל
מיכל טמון/שקוע קרקע יאושר מיכל טמון/שקוע הקרקע על-ידי המנהל מטעם המועצה ורק
לאחר מכן תתבצע ההתקנה.
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במקרה בו תתגלה אי התאמה או בעיית התקנה של מיכל טמון/שקוע קרקע כלשהו הנובע מכל
סיבה שהיא יפנה הספק את תשומת ליבו של המנהל מטעם המועצה וידאג לקבל את אישורו
המוקדם בכתב לביצוע השינויים ו/או ההתאמות הנדרשות לשם ביצוע ההתקנה.
 .1.7הספק יהיה אחראי לכל ההכנות המוקדמות הנדרשות לשם התקנת מיכלים טמוני/שקועי
הקרקע ,לרבות – הכנת השטח/הקרקע לביצוע ההתקנה ,תשתיות ,העסקת כוח אדם מיומן
ומספיק לצורך ביצוע ההתקנה במועד ועל הצד הטוב ביותר ,הכנת כל הציוד וכלי העבודה
הנדרשים לשם ביצוע ההתקנה וכיו"ב.
 .1.8במידה והספק יעסיק קבלני תשתיות או בעלי מקצוע נוספים לצורך ביצוע החפירה על הספק
יהא להציג את רשימת קבלני התשתיות מטעמו לביצוע העבודות נשוא המכרז (כולם או חלקם),
עפ"י סוג עבודות התשתית הנדרשות ,לשם בחינתה ואישורם מראש של המועצה ו/או מי
מטעמה.
מובהר בזאת כי על קבלני התשתיות להיות בעלי רישיונות ו/או היתרים מתאימים לביצוע
העבודות נשוא המכרז ,בהתאם לכל דין .יובהר כי על הקבלן לעבוד עם גלאי אישור תשתיות
כדי למנוע פגיעה בתשתיות וכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש לרבות תשתיות יחול על הספק
ויישאו גם הם באחריות שילוחית כלפי המועצה ו/או מי מטעמה.
במקרה של פגיעה בתשתיות ע"י הספק יעדכן הקבלן את מוקד המועצה והאגף בפגיעה ,יתקנה
ע"פ הנחיית המועצה ויעדכן את מוקד המועצה והאגף בסיום התיקון.
בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה לבקש החלפה ו/או שינוי של זהות ספק התשתיות מטעם
הספק ,וזאת בכל עת ,בהתאם לצרכיה ו/או דרישותיה .בגין מימוש זכותה זו של המועצה לא
תהיינה לספק כל דרישה ו/או טענה כלפי המועצה מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,טענות
בדבר עיכובים בביצוע העבודות עקב ההחלפה ו/או השינוי ו/או בדבר תשלום תמורה נוספת
 .1.9הקבלן יבצע כל עבודת תשתית הנדרשות הן לצורך הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב
לאבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש.
הקבלן יבצע גם הליכי הריסת נישות אשפה בהיקף של חמישה ( )5מיקומים (אשר יועדו לכלי
אצירה מסוג  1,100ליטר) אשר תחתן יוצב ו/או לא יוצב מיכל טמון קרקע (בהתאם לשיקול
דעת המועצה) ,וכן לבצע הליכי איסוף ופינוי פסולת הנוצרת כפועל יוצא מהליכי ההריסה
האמורים ,על ידי קבלנים המורשים לטיפול בפסולת בניין המחזיקים בכלל הרשיונות ו/או
ההיתרים עפ"י כל דין.
 .1.10הקבלן יציב ע"פ דרישת המועצה מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי
וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה והכל ע"פ דרישת המועצה.
 .1.11הספק הוא האחראי הבלעדי לשינוע והובלת מיכלים טמוני/שקועי הקרקע ממקום ייצורם ועד
להתקנתם המלאה בשטח שיפוט המועצה.
 .1.12כל ההוצאות ו/או העלויות בדבר אספקה והתקנת המיכלים טמוני/שקועי הקרקע והחלקים
הנלווים למיכלים טמוני/שקועי הקרקע יהיו על חשבון הספק ,לרבות שינוע מיכלים
טמוני/שקועי הקרקע והחלקים הנלווים אל מקום התקנתם על ידי כלל האמצעים הנדרשים
לרבות אך לא רק הקצאת כלי רכב ,ציוד ,כלי עבודה ,העסקת כוח אדם מיומן ומקצועי.
 .1.13על המציע החובה ליתן אחריות מינימאלית בהיקף של  60חודשים לכל הפחות ממועד התקנתם
של המיכלים טמוני/שקועי הקרקע בשטח שיפוט המועצה .מובהר כי האחריות תכלול את כלל
האלמנטים הנכללים במיכלים טמוני/שקועי הקרקע .האחריות לא תחול על נזקי וונדליזם וכן
כוח עליון.
 .1.14ביצוע העבודות ייעשה בכפוף להוראות החוק והדין ו/או התקנים ו/או הנהלים בדבר בטיחות
בעבודה וקיום כל הוראות דיני העבודה .הספק יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך
הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה,
החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה .הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל
עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את
המועצה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
הספק יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים ,ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים
בעבודתם ,בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז 1997-ותקנות
התעבורה ,התשכ"א ,1961-ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע
העבודות ,לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים ,שילוט וסימון ,ולהימנע מהשארת
בורות פתוחים ,ופסולת באתר ובסביבתו .יובהר שהספק יפנה את כל פסולת ו/או שאריות עפר
לאתר מאושר ע"פ כל דין על חשבונו וישא באגרות והיטלים.
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 .1.15על המציע החובה להעביר הדרכה לקבלן פינוי האשפה במועצה ,בצורה מסודרת הכוללת
הדגמה בפועל של הרמה לכל הפחות  4מתקנים .בהדרכה יהיה נוכח נציג המציע ,נהג המשאית
ו/או הקבלן המפנה.
 .1.16מפרט העבודות האמור לעיל הינו תמציתי וחלקי בלבד; למפרט העבודות האמור לעיל
מתווספים כל הדרישות המפורטות בחוזה הקבלנות ,המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות
המכרז; הוראה זו הינה הוראה מהותית במכרז.
 1.18תמורה:

הצעת מחיר שתשולם לספק ע"י המועצה לאספקה והתקנה של מיכלי אשפה
טמוני/שקועי קרקע (לא כולל מע"מ).
הספק יגיש את הצעת המחיר מטעמו המפרטת את המחיר אשר יקבל הספק מהמועצה בגין
אספקה והתקנה של מיכלי אשפה טמוני/שקועי קרקע (לא כולל מע"מ) בשטחי השיפוט
של המועצה .
בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף כנספח ד' לחוזה הקבלנות מצוין המחיר המרבי של
המועצה לביצוע אספקה והתקנה של מיכלי אשפה טמוני/שקועי קרקע לא כולל מע"מ.
המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים חדשים
ואגורות לאחר ההנחה .נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים לבין רישום
המחירים לאחר ההנחה ,יהיה רישום המחירים לאחר ההנחה ,כמחירים אשר יחייבו את המציע
על-פי הצעתו ,וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על-פי נתונים אלו בלבד .הגשת הצעת מחיר
אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים או מהמחירים אשר נקבעו באומדן אשר
נקבעו לשם כך על ידי המועצה – תיפסל.
הצעת מחיר מטעם המציע תפורט בנספח ה' לחוזה הקבלנות .הצעת המחיר לא תכלול מע"מ.
על המציע לחתום בחתימה ובחותמת ליד כל תיקון בהצעת המחיר.
המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות ,החומרים ,הציוד,
ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן
לפי חוזה הקבלנות.
הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד הגשתה
ועד למועד בו פג תוקף הערבות הבנקאית שצירף להצעתו למכרז.
כל עלויות האיסוף ,ההובלה והשינוע הן על חשבון הקבלן וכאמור.

המציע רשאי להגיש הצעתו לעניין כל אחד מהפרקים א' ו -ב' להצעת
המחיר (אספקת מכלים טמוני קרקע ו/או אספקת מיכלים שקועי קרקע-
בהתאמה) ,שניהם או אחד מהם בלבד ,והכל בהתאם לשיקול דעתו.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה ,העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בתנאים המצטברים
המפורטים להלן –
 .2.1מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום
בישראל.
 .2.2מציע אשר הגיש ערבות בנקאית להגשת הצעתו ,בהתאם להוראות סעיף  4למכרז.
 .2.3מציע בעל רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ה.1968-
 .2.4המציע הינו יצרן ו/או יבואן של המיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע המוצעים על ידו במכרז,
או ספק מורשה מטעמם של יצרן/יצרנים ו/או יבואנים המורשה מטעמם לשווק את
המיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע אשר מוצעים על ידו במכרז.
על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות כי הוא יצרן ו/או יבואן של המיכלים טמוני
ו/או שקועי הקרקע המוצעים על ידו במכרז ,אועליו לצרף אישור בכתב מיצרן המיכלים
טמוני ו/או שקועי הקרקע המוצעים על ידו המעיד כי המציע הינו מורשה מטעמו של היצרן
הנ"ל לשווק את המיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע המוצעים על ידו.
 .2.5המציע הינו בעל ניסיון מוכח באסמכתאות ,באספקה והתקנת טמוני ו/או שקועי קרקע
בהיקף של  50טמוני ו/או שקועי קרקע ,מסוג מתכת ו/או נירוסטה ו/או פלסטיק (נדרש
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סה"כ  50מכילים וניתן שיהיו מהסוגים האמורים לעיל כולם ו/או חלקם) אשר סופקו
והותקנו בשתי רשויות מקומיות (לכל הפחות) וזאת בשנים  2015 ,2014ו. 2016 -
על המציע לצרף להצעתו פירוט אודות ניסיונו המוכח בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,עפ"י
פירוט של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ב' למכרז או על-פי נוסח דומה.
 .2.6מציע בעל מחזור כספי מצטבר ב 3 -השנים האחרונות ( 2015 ,2014ו )2016 -של ₪ 3,000,000
לפחות מהכנסות בגין אספקה והתקנה של מיכלים טמוני ו/או שקועי קרקע;
להוכחת העמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע את נספח ב' למכרז ,כשהוא חתום על-ידי
המציע ומאומת על-ידי רו"ח.
 .2.7המציע צירף להצעתו מפרט טכני לעניין המיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע אשר הוצעו על
ידו.
על המשתתף להציג דגם של מיכל טמון ו/או שקוע קרקע המוצע על ידו במכרז ולצרף
להצעתו תיק שרטוטי של המיכל המוצע על ידו ,כשהוא תואם את המפרטים המפורטים
לעיל ,והכל על חשבונו והוצאותיו ,וזאת לשם הוכחת עמידתו בתנאי לעיל.
 .2.8מציע העומד בתנאי התצהיר המצ"ב כנספח ג' למכרז לעניין העדר הרשעות לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א.1991-
 .2.9מציע העומד בתנאי התצהיר המצ"ב כנספח ד' למכרז לעניין קיום חובותיו בעניין שמירת
זכויות עובדים על פי דיני עבודה העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים.
 .2.10מציע אשר חתם על תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים כמפורט בנספח ה' למכרז.

מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל ,רשאית המועצה
לפסול את השתתפותו על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3אישורים ומסמכים להגשת המכרז
המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף – מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך-דין
כמפורט להלן (אשר אי עמידה בהם כמוה כאי עמידה בתנאי סף) –
 .3.1ערבות בנקאית להגשת הצעה ,כמפורט בסעיף  4למכרז להלן.
 .3.2אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) תשל"ו ;1976-אישור תקף ליום הגשת
ההצעה על ניכוי מס במקור; אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
 .3.3העתק רישיון לניהול עסק בתוקף על שם המציע לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ה.1968-
 .3.4למציע שהוא תאגיד (לרבות שותפות) – צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם
החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז ,בו מפורטים בעלי
המניות והמנהלים של התאגיד.
כמו כן יש לצרף אישור עורך-דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד ,מנהליו הרשומים
ומנהליו בפועל ,וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על-ידי
מורשה החתימה .למציע שהוא יחיד – צילום תעודת זהות.
 .3.5המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח באספקה והתקנת טמוני ו/או שקועי קרקע בהתאם
לקבוע בסעיף  2.5דלעיל ,בהתאם לנוסח הקבוע בנספח א' למכרז או על-פי נוסח דומה .מעבר
לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את נספח א' למכרז במלואו – רשימת מקבלי השירות,
ממליצים ונתונים.
 .3.6אישור רו"ח אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם לנספח ב' למכרז; בכדי
שהמציע יעמוד בתנאי הסף בעניין זה נדרש כי הנתונים באישור יעמדו בתנאי סעיף  2.6לעיל.
 .3.7שרטוטים/תיעוד של המיכלים המוצעים על ידי המשתתף במכרז ,המגדירים את צורת המיכל
ונפחו בצורה חד ערכית.
 .3.8חישוב של נפח האשפה שניתן להכניס בתא/שק אגירת האשפה (במיכלים טמוני קרקע עד
גובה הקרקע) כולל תא אגירת נוזלים אם יש ,במיכל/ים המוצע/ים על ידי המציע.
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 .3.9פירוט של שיטת פעולת יחידת הקצה של המיכלים טמוני/שקועי קרקע ממתכת ,הן לסיבוב
המיכל והן לריקונו.
 .3.10אסמכתאות המפרטות את ארץ הייצור של המיכלים המוצעים על ידי המציע במכרז.
 .3.11מפרטים טכניים מלאים וחתומים על ידי המציע.
 .3.12קטלוגים ותמונות צבעוניות של המיכלים המוצעים על ידי המשתתף במכרז.
 .3.13מידע בדבר אופן פינוי המיכלים המוצעים ע"י המציע ע"י משאיות לפינוי האמור ,לרבות ציון
האם ניתן לפנות על ידי משאיות מסוג רכינה מנוף ו/או משאיות ייעודיות לפינוי מיכלים
טמוני קרקע (משא אשפה בדחס עם מנוף ייעודי).
 .3.14תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-חתום על-ידי בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז.
 .3.15תצהיר בכתב לעניין קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה העבודה,
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים
בנוסח הקבוע כנספח ד' למכרז .בתצהיר יפורט בין היתר המידע הבא :ההרשעות הפליליות
של המציע; ההרשעות הפליליות של בעלי שליטה במציע; ההרשעות הפליליות של חברות
אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה (אם קיימות); פסקי דין חלוטים; כל הקנסות שהושתו על
כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה
המסחר והתעסוקה ,בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
 .3.16תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים כמפורט בנספח ה' למכרז.
 .3.17אישור על רכישת המכרז על-שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.
כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז.
הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או חלקם) תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.
המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן הסבר ו/או ניתוח
להצעתו .
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות
המשפטית אשר מגישה את ההצעה ,המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר
מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
חוברת המכרז ,וכן כל האישורים ,המסמכים ,התוספות והשינויים (אשר התבצעו על-ידי המועצה),
ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על-ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.

 .4ערבות
 .4.1המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ,אוטונומית ,לטובת המועצה ,צמודה למדד
המחירים לצרכן בסך של לפחות  ₪ 50,000שתעמוד בתוקפה לפחות עד ליום .26.9.2018
 .4.2הערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק ,ותנוסח לטובת מועצה מקומית תל מונד
כשהיא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד-צדדית של ראש המועצה או
נציג מטעמו .כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.
 .4.3הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה ,תוך  21ימים לאחר שייחתם חוזה עם הזוכה
במכרז ,ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים (ככל שיהיו כאלה) ועוד  21יום ,לפי המאוחר.
 .4.4הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל -לא תידון כלל.
 .4.5סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה ,וכן במידה
שהמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת המועצה ,כאמור בסעיפים 4.6-4.7
להלן.
 .4.6הערבות להצעה תחולט ,בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות
במכרז ומסמכיו ,והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית לא
יפגע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע ,בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר
יגרמו למועצה על-ידו עקב אי קיום ההצעה.
 .4.7המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על-פי דרישת ראש המועצה או גזבר
המועצה ,עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם המועצה .אם יתנהלו הליכים
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משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה ,יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום
ההליכים המשפטיים על-פי דרישת המועצה.
 .4.8לזוכה תוחזר הערבות להצעה ,לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף כנספח ה' למכרז עם
המועצה ולאחר שיפקיד בידי המועצה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המוצע המפורט בנספח א'
לחוזה ,אישור חתום מא ת חברת ביטוח מטעמו ,על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט
בנספח ב' לחוזה טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס המצורפת למסמכי המכרז
בנספח ג' לחוזה ,חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו ,וכן מאושר על-ידי הבנק
בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

 .5הבהרות ושינויים
 .5.1עד ליום  20.6.2018בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה ,שאלות
הבהרה בכתב ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה .את שאלות ההבהרה יש להפנות למועצה,
באמצעות דוא"ל בלבד ,לגב' ליאת בידני liat_b@tel-mond.muni.il :ולאחר וידוא קבלת
המייל באמצעות טלפון מס' 09-7774100
 .5.2את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן
לרכוש במשרדי מזכירות המועצה ,ברח' הדקל  ,52תל מונד ,וזאת תמורת תשלום בסך ₪ 5,000
(כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו ,וזאת החל מיום  11.6.2018בשעה  09:00ועד ליום 25.6.2018
בשעה  .15:00למען הסר ספק לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו מסמכי המכרז.
 .5.3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב – תחייבנה את המועצה.
 .5.4המועצה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז כמו גם לשנות את מועד הגשת ההצעות בו ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדואר ו/או בדואר
אלקטרוני לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות ו/או הכתובות בדואר אלקטרוני שימסרו על-
ידי המציעים בעת רכישת המכרז.

 .6הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה
 .6.1ההצעות תיבחנה בשני שלבים –
(א) שלב ראשון בו תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף ,לרבות ביחס למסמכים
והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז.
(ב) בשלב השני תדורגנה הצעותיהן של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף על-פי הפרמטרים
שלהלן:

פרק א' :טמון קרקע
.6.1.1
()1

מיכל טמון קרקע מסוג מתכת ( 100נקודות מתוך  100נקודות):
הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מיכלים טמוני קרקע (למיכל טמון קרקע
בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל 60
נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  60 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()2

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור כלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה,
חפירות וכיוצ"ב) (לעניין מיכל טמון קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או
דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל  10נקודות ,ויתר הצעות המחיר תנוקדנה
על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  10 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()3

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך
הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר
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בגבהים שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש (לעניין מ"ר תשתית),
בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות,
ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת
()4

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי
אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה (לעניין
מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
המכרז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()5

בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים כדלקמן:
 .1בעבור איכות החומרים ,הנדסת האנוש ,חוזקם ואורך חיי המיכלים טמוני
הקרקע (בלאי טבעי) תינתנה עד  10נקודות (הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל-
 10נקודות).
 .2בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע
מעבר ל 5 -שנות אחריות החובה הקבועים במכרז תינתנה עד  10נקודות
(הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל 10 -נקודות).

()6

בשלב השלישי ידורגו הצעות המציעים באופן המפורט בסעיפים  )2(-)1( 6.1.1.לעיל.
הניקוד המצרפי של הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין
המציעים.

.6.1.2

מיכל טמון קרקע מסוג נירוסטה:

()1

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מיכל טמון קרקע (מיכל בודד) ,בהתאם
לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  60נקודות ,ויתר
ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  60 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()2

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור כלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה,
חפירות וכיוצ"ב) (לכל מיכל טמון קרקע) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  10נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  10 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()3

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות,
הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים
שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש (לעניין מ"ר תשתית) ,בהתאם
לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר ההצעות
המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()4

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי
אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה (לעניין
מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
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המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת
()5

()6

בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים כדלקמן:
.1

בעבור איכות החומרים ,הנדסת האנוש ,חוזקם ואורך חיי המיכלים טמוני
הקרקע (בלאי טבעי) תינתנה עד  10נקודות (הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל-
10נקודות).

.2

בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע
מעבר ל 2 -שנות האחריות החובה הקבועים במכרז תינתנה עד  10נקודות
(הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל 10 -נקודות).

בשלב השלישי ידורגו הצעות המציעים באופן המפורט בסעיפים  )2(-)1( 6.1.2.לעיל.
הניקוד המצרפי של הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין
המציעים.

.6.1.3

מיכל טמון קרקע מסוג פלסטיק:

()1

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מיכל טמון קרקע (מיכל בודד) ,בהתאם
לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  60נקודות ,ויתר
ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  60 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()2

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור כלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה,
חפירות וכיוצ"ב) (לכל מיכל טמון קרקע) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  10נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  10 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()3

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות,
הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים
שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש (לעניין מ"ר תשתית) ,בהתאם
לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר ההצעות
המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()4

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי
אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה (לעניין
מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()5

בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים כדלקמן:
 .3בעבור איכות החומרים ,הנדסת האנוש ,חוזקם ואורך חיי המיכלים טמוני
הקרקע (בלאי טבעי) תינתנה עד  10נקודות (הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל-
10נקודות).
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 .4בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע
מעבר ל 2 -שנות האחריות החובה הקבועים במכרז תינתנה עד  10נקודות
(הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל 10 -נקודות).
()6

בשלב השלישי ידורגו הצעות המציעים באופן המפורט בסעיפים  )2(-)1( 6.1.3.לעיל.
הניקוד המצרפי של הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין
המציעים.

פרק ב' :שקוע קרקע
.6.1.4
()1

מיכל שקוע קרקע מסוג מתכת ( 100נקודות מתוך  100נקודות):
הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מיכלים שקועי קרקע (למיכל שקוע
קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל
 60נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  60 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()2

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור כלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה,
חפירות וכיוצ"ב) (לעניין מיכל שקוע קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או
דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל  10נקודות ,ויתר הצעות המחיר תנוקדנה
על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  10 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()3

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך
הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב לשקוע הקרקע על ידי אבן השפה כאשר
מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל שקוע הקרקע שנמצא בגובה הכביש (לעניין מ"ר
תשתית) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל 5
נקודות ,ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()4

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור לבניית מסתור סביב המיכל שקוע הקרקע
בציפוי אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה
(לעניין מסתור סביב מיכל שקוע קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או
דרישות המכרז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על-
פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()5

()6

בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים כדלקמן:
.1

בעבור איכות החומרים ,הנדסת האנוש ,חוזקם ואורך חיי המיכלים שקועי
הקרקע (בלאי טבעי) תינתנה עד  10נקודות (הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל-
 10נקודות).

.2

בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים שקועי הקרקע
מעבר ל 5 -שנות אחריות החובה הקבועים במכרז תינתנה עד  10נקודות
(הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל 10 -נקודות).

בשלב השלישי ידורגו הצעות המציעים באופן המפורט בסעיפים  )2(-)1( 6.1.4.לעיל.
הניקוד המצרפי של הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין
המציעים.
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.6.1.5

מיכל טמון קרקע מסוג נירוסטה:

()1

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מיכל שקוע קרקע (מיכל בודד) ,בהתאם
לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  60נקודות ,ויתר
ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  60 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()2

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור כלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה,
חפירות וכיוצ"ב) (לכל מיכל שקוע קרקע) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  10נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  10 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()3

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך
הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב שקוע קרקע על ידי אבן השפה כאשר
מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל שקוע קרקע שנמצא בגובה הכביש (לעניין מ"ר
תשתית) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תקבל 5
נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()4

הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור לבניית מסתור סביב המיכל שקוע קרקע בציפוי
אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה (לעניין
מסתור סביב מיכל שקוע קרקע בודד) ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות
המרכז וחוזה הקבלנות תקבל  5נקודות ,ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על-פי
הנוסחה שלהלן –
הצעת המחיר הזולה ביותר  5 Xנקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת

()5

בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים כדלקמן:
 .1בעבור איכות החומרים ,הנדסת האנוש ,חוזקם ואורך חיי המיכלים שקועי
הקרקע (בלאי טבעי) תינתנה עד  10נקודות (הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל-
 10נקודות).
 .2בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים שקועי הקרקע
מעבר ל 2 -שנות האחריות החובה הקבועים במכרז תינתנה עד 10נקודות
(הניקוד בפרמטר הוא בין  0ל 10 -נקודות).

()6

בשלב השלישי ידורגו הצעות המציעים באופן המפורט בסעיפים  )2(-)1( 6.1.5.לעיל.
הניקוד המצרפי של הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין
המציעים.

 .6.2במסגרת דירוג ההצעות רשאית המועצה להעניק בפרמטר מסוים גם  0נקודות להצעה.
 .6.3הניקוד הכולל אותו תקבל כל הצעה ,הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים הנקובים בסעיף
 ,)2(-)1( 6.1.1סעיף  ,)2(-)1( 6.1.2סעיף  ,)2( -)1( 6.1.3סעיף  )2( -)1( 6.1.4וכן סעיף )2( -)1( 6.1.5
לעיל  -כל אחד בפני עצמו ,ועל-פי החישוב המפורט בו.
 .6.4המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן הסבר ו/או
ניתוח להצעתו ,אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאית תהא וועדת המכרזים
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
6.5

הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים– תיפסל.

6.6

המועצה רשאית לבדוק את אמינותו של המציע ,בעלי השליטה בו ,מנהליו ובעליו; כמו כן
רשאית המועצה לבחון פרויקטים קודמים אותם ביצע המציע ,ולהתקשר טלפונית לשם כך עם
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המזמינים השונים בשביל לקבל מידע על טיב הביצוע; בהשתתפותו של המציע במכרז ,מעניק
המציע למועצה את הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע בעניין פרויקטים שבוצעו על-ידו.
6.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי באם תמצא המועצה/וועדת המכרזים על-פי שיקול דעתה כי
הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז
ודרישותיו באופן שלדעת המועצה מונה את הערכת ההצעה כראוי ,תהיה בסמכות
המועצה/וועדת המכרזים לפסול את הצעתו של המציע על-פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי
שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע.

6.8

בחינת הצעות המחיר של המציעים על-פי תתי סעיף  ,)4(6.1.1סעיף  ,)4( 6.1.2סעיף ,)4( 6.1.3
סעיף  )4( 6.1.4וכן סעיף  )4( 6.1.5לעיל הנ"ל תעשה ע"י ועדה מקצועית מייעצת מטעם ועדת
מכרזים ,שתכלול שלושה נציגים שונים מטעם המועצה .הוועדה תורכב מהיועץ המקצועי
למכרז ,מהנדס המועצה או מי מטעמו ,ומנהל תשתיות או מי מטעמו.

 7זהות בין טיבן של הצעות כשירות
7.5

ההצעה הכשירה והאיכותית ביותר תיקבע כהצעה הזוכה במכרז.

7.6

במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות באיכותן ,תיערך
ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה ( )3ימים מיום
קבלת הודעה על כך ,ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.

7.7

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת ,עדין תהינה ההצעות זהות באיכותן ,יתבקשו המציעים
להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך ( )3ימים מיום קבלת ההודעה על כך ,ומביניהן תיקבע
ההצעה הזוכה ,וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 8הוראות כלליות
 .8.1כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין
באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת עשויים
להוביל לפסילת ההצעה למכרז (אם כי לא בהכרח) ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה של המועצה
בעניין; בכל מקרה במידה ויוחלט על אי פסילת הצעתו של המציע חרף השינוי ו/או התוספת
ו/או ההסתייגות יהיה זה בתנאי שהשינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות יימחקו ממסמכי
המכרז ,והמועצה לא תהיה כפופה לשינוי ו/או לתוספת ו/או ההסתייגות; החליטה המועצה
להתעלם מהשינוי/התוספת/ההסתייגות תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו
השינוי/התוספת/ההתחייבות; והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .8.2מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של
המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו
למכרז .אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או
כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז .אדם מנוע מלהגיש
את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין
אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או
כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצעתו למכרז.
הצעה שתוגש בניגוד לאמור – תיפסל ולא תובא בחשבון ,וזאת בכפוף לשיקולה של ועדת
המכרזים.
הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף –
תיפסל ולא תובא בחשבון.
 .8.3אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר כהצעה הזוכה במכרז,
או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז.
 .8.4וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה ,בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת
ההצעות למכרז ,את אמינותו ,ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז.
 .8.5במסגרת זו המועצה רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות
אשר היו למועצה עם משתתף במכרז ,ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או
להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות (באם הצעתו היא בעלת הניקוד הגבוה ביותר) ולבחור
משתתף אחר תחתיו.

עמוד  13מתוך 53
© כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

 .8.6המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות
נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה ,כל זאת גם לאחר פתיחת
ההצעות על מנת לבחון את המשתתף את הצעתו את עמידתו בתנאי הסף וכיו"ב.
 .8.7המועצה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודות נשוא
המכרז ,החוזה ונספחיהם בכל עת בתקופת ההתקשרות או טרם חתימת החוזה עם הספק.
החליטה המועצה להקטין או להג דיל את היקף ההתקשרות ,לא ישונו מחירי היחידה אשר
נקבעו בכתב הכמויות של המציע ,ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות מהמועצה
בעניין ,ובעצם השתתפותו במכרז מוותר המציע מלכתחילה על כל טענה ו/או זכות ו/או
תביעה בעניין; תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז.
 .8.8המועצה רשאית על-פי שיקול דעתה להתקשר עם הספק רק בחלק מהעבודות נשוא המכרז,
שהרי אז יחולו הוראות החוזה ביחס לחלק מהעבודות בהם בחרה המועצה להתקשר עם
המציע; למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות מהמועצה בעניין ,בעצם השתתפותו
של המציע במכרז מוותר המציע מלכתחילה על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בעניין; תנאי
זה הוא תנאי מהותי במכרז.
 .8.9המועצה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,לרבות
מסיבות תקציביות .המועצה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי את הזכות שלא להידרש
לעבודות נשוא המכרז ,ולבטלו גם בשל כך .המועצה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי לבצע
את העבודות נשוא המכרז בעצמה.
ביטלה המועצה את המכרז מכל סיבה שהיא לא תהיה למציע כל טענה ו/או זכות כנגד
המועצה; בעצם השתתפותו של המציע במכרז מוותר המציע מלכתחילה על כל טענה ו/או
זכות ו/או תביעה בעניין; תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז.
 .8.10זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת (לרבות זכות קניין רוחנית) ביחס למכרז ונספחיו שייכים
לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ.

 .9ההצעה
 .9.1הצעה המוגשת על-ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת הזהות
שלו ,כתובתו וחתימתו.
 .9.2הצעה המוגשת על-ידי אישיות משפטית מאוגדת (תאגיד משפטי) תיחתם על-ידי מורשי
החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם התאגיד ,מספרו הרשום
וכתובתו .ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה
מטעם התאגיד וכתובתם ,וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים
והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד.
 .9.3ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על
נספחיו) יחתמו במלואם על ידי המציע ,ואלה יוגשו בשני ( )2העתקים בתוך מעטפה סגורה
שיקבל המציע בעת רכישת המכרז ועליה יצוין מספר המכרז בלבד ,כאשר היא ממולאת
וחתומה על-ידי המציע.
 .9.4ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים ברחוב הדקל  52תל מונד
ביום  26.6.2018עד השעה  12:00בלבד .הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.

 .10הודעה על זכייה
 .10.1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או
פקסימיליה או במייל
 .10.2המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור למועצה ערבות ביצוע כמפורט
בחוזה וזאת בתוך שבעה ( )7ימים ממועד ההודעה כאמור וכן את כל המסמכים הנדרשים
מהזוכה עם הכרזת זכייתו כאמור בסעיף  4.8למכרז.
 .10.3צו תחילת העבודה ייקבע על-ידי המועצה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .10.4למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף
הערבות הבנקאית.
 .10.5היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או
את התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע .הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען תיקון לשביעות רצון המועצה ,ולאחר שהמציע
לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת המועצה ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין.
 .10.6במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של המועצה עם הזוכה ,תהיה רשאית
המועצה למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על-ידה ,כל זאת במקביל
לחילוט הערבות הבנקאית של המציע.

 .11הוצאות המכרז
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות
במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.
למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד המועצה בעניין.

 .12עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות
ונספחיו תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

 .13הליכים משפטיים
מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי
המועצה  ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה
מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם.
מועצה מקומית תל מונד
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח א' למכרז

פירוט ניסיון המציע
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
(להלן :המועצה)

הנדון :אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות
שם הגוף._________________ :
לבקשת __________________________ ,ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________
(להלן – המציע) הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו פרויקט לאספקה והתקנה של מיכלים
טמוני/שקועי קרקע החל מחודש ______ (חודש/שנה) ועד לחודש _____________ (חודש/שנה)
בהיקף של _______ מיכלים טמוני/שקועי קרקע.
חוות דעתנו על ביצוע עבודות אספקת והצבת מיכלים טמוני/שקועי קרקע:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
תאריך________________ :
שם__________________ :
תפקיד________________ :
חתימה:
_______________
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

רשימת מקבלי השירות ,ממליצים ונתונים
שם מקבל השירות

סוג המיכלים
טמוני/שקועי
הקרקע שהותקנו

תקופת ביצוע
הפרויקט מחודש
בשנת עד לחודש בשנת

שם איש הקשר טלפון איש הקשר
אצל מקבל השירות אצל מקבל השירות
ודואר אלקטרוני

על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע.
בכבוד רב,
________________
חתימה וחותמת המציע
עמוד  17מתוך 53
© כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח ב' למכרז

אישור רואה-חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-העסק
תאריך____/____/____ :
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
א.ג.נ,.
אני רואה-חשבון _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות
העסקית של ________________________ (להלן – המציע) בקשר למכרז פומבי מס' ______
לאספקה והתקנת מיכלים טמוני/שקועי קרקע במועצה מקומית תל מונד ,כדלקמן:
 .1היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  2015 ,2014ו 2016 -היה ,כדלקמן:
בשנת ( ₪ _______________ :2014לא כולל מע"מ).
בשנת ( ₪ _______________ :2015לא כולל מע"מ).
בשנת ( ₪ _______________ :2016לא כולל מע"מ).
מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין אספקה והתקנה של מיכלים טמוני/שקועי קרקע
(לא כולל מע"מ).
 .2המציע אינו נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל.

בכבוד רב,

________________
רואה-חשבון (שם מלא)

_______________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך

________________
כתובת

_______________
טלפון

_________________
פקסימיליה
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח ג' למכרז

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן במסמך זה – חוק העסקת עובדים
זרים)
אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז .מס' _______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן –
 .1הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  ,_5/2018לאספקה והתקנה של מיכלים
טמוני ושקועי קרקע במועצה מקומית תל מונד ,כמורשה מטעם המציע במכרז .אני מכהן
כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז (יש להקיף בעיגול את
הנקודה המתאימה) –
 לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  1בינואר  2002לפי חוק העסקת עובדים
זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.
 הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  1בינואר  2002לפי חוק העסקת עובדים זרים
בפסקי-דין חלוטים ,אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים ,לפחות ,ממועד ההרשעה
האחרונה.
לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים –
'בעל זיקה' ,מי שנשלט על-ידי תושבי ישראל ,ואם התושב הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.
'שליטה' ,כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 .3זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

_______________
המצהיר
אישור עורך-דין
הנני מאשר כי היום _________________ ,הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.
מרחוב
_______________,
עוה"ד
בפני
___________________,
מס'
____________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

_______________
עורך-דין
(חתימה וחותמת)
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח ד' למכרז

נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה
לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט 1969-ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה
על ביצועם ,חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס' _5/2018לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני
ושקועי קרקע במועצה מקומית תל מונד  ,כמורשה מטעם המציע במכרז .אני מכהן כ_______________
והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המועצה וייחתם בין הצדדים חוזה
התקשרות ,מתחייב המציע כי במהלך תקופת חוזה ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת)
לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז ,את האמור בהסכמים הקיבוציים
הרלבנטיים לענף וכן חוקי העבודה שלהלן :חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ;1959-חוק שעות עבודה
ומנוחה ,תשי"א ;1951-חוק; דמי מחלה ,תשל"ו ;1976-חוק חופשה שנתית ,תשי"א ;1951-חוק עבודת
נשים ,תשי"ד ;1954-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו ;1996-חוק עבודת הנוער ,תשי"ג ;1953-חוק
החניכות ,תשי"ג ;1953-חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט ;1949-חוק הגנת השכר ,תשכ"ח-
 ;1958חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג ;1963-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ;1995-חוק שכר
מינימום ,תשמ"ז ;1987-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א ;2001-חוק הודעה לעובד
(תנאי עבודה) תשס"ב ; 2002-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז.1957-
.3

(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)
 המציע ,בעל השליטה בו (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א( 1981-להלן" :בעל
השליטה")) וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה
פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי
מאלה קנ סות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה
המפורטים לעיל וכל זאת ב 3 -השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין
העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב 2 -קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על
ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב3-
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.4

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
_______________
המצהיר
אישור עורך-דין

הנני מאשר כי היום _________________ ,הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז .מס'
___________________ ,בפני עוה"ד _______________ ,מרחוב ____________________ ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את
נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
_______________
עורך-דין
(חתימה וחותמת)
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח ה' למכרז
תצהיר העדר ניגוד עניינים

התחייבות בלתי חוזרת להימנעות מניגוד עניינים
אני הח"מ __________________ נושא ת"ז __________________ מצהיר בזאת בשם
_________________________ (להלן" :המציע") ,שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה
מקומית תל מונד (להלן " :המזמינה") ,כדלקמן:
אני משמש/ת כ ______________________ אצל המציע ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.
לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי מכרז זה לבין כל פעילות ו/או
התחייבות אחרת שלו.
המציע אינו קשור למזמינה ו/או למי מטעמה בקשר עסקי/משפחתי או קשר קבוע כלשהו.
המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין המזמינה במישרין
ו/או בעקיפין והמציע מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.
המציע מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי ,כל שירות או מידע בקשר לשירותים
הניתנים למועצה על פי המכרז ו/או כל שירות אחר בקשר לפעולה אחרת הנוגעת במישרין
ו/או בעקיפין לשירותים אלה ,בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא
בתמורה ,פרט לשירותים שהמציע נותן למועצה.
התחייבות זו ניתנת מרצוני הטוב והחופשי והינה בלתי חוזרת.

ולראייה באתי על החתום היום ________ לחודש ________ .2017

_____________________
חתימת המצהיר

_____________________
חתימת המציע +
חותמת

*בכל מקרה בו יהיה חשש לקיומו של ניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ המועצה
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח ו' למכרז

מכרז פומבי מס' ______

לאספקה והתקנה של
מיכלים טמוני ושקועי קרקע
להצבה בשטח שיפוט
מועצה מקומית תל מונד
חוזה מס' _____
שם הספק _______________

תאריך החוזה_______________ :
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

חוזה ספק
שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 2017
בין –
מועצה מקומית תל מונד
רח' הדקל  ,52ת.ד ,5 .מיקוד  40600טל' , 09-7774100 :פקס.09-7774101 :
(להלן – המועצה)
מצד אחד
לבין –
__________________________; ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________
רחוב _______ מס' _______ (ת.ד )________ .מועצה __________ מיקוד _________
טל'_______________ :פקס______________ :
(להלן – הספק)
מצד שני
הואיל והספק הוא הזוכה במכרז מס' _______,לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע במועצה
מקומית תל מונד.
והואיל וברצון המועצה להזמין מהספק ,אספקה והתקנת מיכלים טמוני ושקועי קרקע בהתאם לתנאים אשר
במסמכי המכרז ובחוזה זה ,והספק מעוניין לספק ולהתקין מיכלים טמוני ושקועי קרקע במועצה
מקומית תל מונד ,הכל כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה זה.

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן –
 .1מבוא ,כותרת ופרשנות
 .1המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.
 .2כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות החוזה.
 .3חוזה זה על נספחיו השונים ,במידה ויהיו כאלה ,לא יפורשו במקרה של סתירה ,ספק ,אי וודאות או
דו-משמעות כנגד מנסחו ,אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו ,ללא היזקקות לכותרות וכותרות
השוליים.
 .4חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים ,לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו ,והוא מחליף ומבטל כל
מצג ,חוזה ,משא ומתן ,זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל-פה) בין
הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.
 .5כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים.

 .2מונחים
 .1בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן –

"המועצה" מועצה מקומית תל מונד;
"תחום שיפוט" תחום שיפוט המועצה (לרבות אזורי מגורים ,מלאכה ,מסחר ותעסוקה ומלאכה)
ולרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחומה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת
החוזה;
מכרז פומבי מס' _5/2018לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע בשטח
"המכרז"
שיפוט מועצה מקומית תל מונד;
"ראש המועצה" ראש מועצה מקומית תל מונד;
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

"מנכ"ל "
"גזבר"
"מנהל"

מזכיר מועצה מקומית תל מונד;
גזבר מועצה מקומית תל מונד;
מנהל אגף תברואה במועצה או מי שהוסמך על-ידם בכתב לצורך זה;

אדם מטעם המועצה ו/או מי מטעמה המוסמך על פיקוח מהלך ביצוע העבודות נשוא
"מפקח"
חוזה זה או כל חלק מהן (לרבות אך לא רק בנושאי הנדסה ,תשתיות ,וכל היבט טכני
נוסף) שהינו בקשר ישיר עם מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו;
האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה
"הספק"
ונספחיו לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז ,וכל מי שיבוא תחתיו
בדרך חוקית לרבות כל ספק משנה ,הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק
מהן;
אדם שהספק מסר לגביו הודעה בכתב למנהל ,כי הוא משמש מטעמו של הספק
"מנהל עבודה"
כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות
ככל שיהיו ,ויעמוד בכל תקופת החוזה לשירות המועצה;
כל העבודות שעל הספק לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו
"העבודה/ות"
השונים ולהוראות החוזה על מסמכיו ונספחיו השונים ,ובהתאם להוראות
המפקח ו/או המנהל ו/או המועצה כפי שתינתנה מעת לעת; למונח "שירותים"
תהינה משמעות זהה למונח "עבודות";
לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות ,ולרבות כל הוראות המכרז
"החוזה"
על כל מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו
מעת לעת;
"צו התחלת עבודה" הוראה בכתב לספק להתחיל בביצוע העבודות ,הכוללת את לוחות הזמנים
לתחילת ביצוע העבודה .צו התחלת עבודה יימסר לספק כאמור בחוזה לאחר
חתימת החוזה ובהתאם לשיקול דעתה של המועצה ויהיה חתום על-ידי
המנהל;
"מועד תחילת ביצוע" הספק מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה
שנמסר לו ולא יאוחר משבעה ( )7ימים ממועד זה (או פרק זמן אחר כפי
שייקבע על-ידי המנהל) ולבצע את העבודות כנדרש ואספקת כלל טמוני הקרקע
בתוך פרק שלא יעלה על שישים ( )60ימים מיום מתן צו תחילת ביצוע ע"י
המועצה;
כלי אצירה בהיקף כולל של כ -תשעה ( )9מיכלים אשר יסופקו על ידי הספק
"טמוני קרקע"
(או היקף אחר בהתאם לשיקול דעת המועצה) ,מסוג מתכת אשר כולו בתוך
הקרקע ( ,)100%המשולט ע"ח הקבלן בשילוט עליו תורה המועצה ,יהיה בעל
כל ההתקנים ע"פ מכון התקנים ,אשר החומר ממנו הוא מיוצר הינו ממתכת
לסוגיה אלומיניום ,פלדה ,נירוסטה ,או כל תרכובת מתכת אחרת או
מפלסטיק .אשר סוגו של מוטמן הקרקע יהיה ע"פ המפרט אשר אושר ע"י
המועצה הן במפרטיו הטכניים וסוגו והדגם אשר הגיש המציע וחתם עליו .על
כלל המיכלים טמוני הקרקע להיות בעלי יכולת פינוי על ידי משאית ייעודית
לפינוי מיכלים טמוני קרקע וכן ע"י כל סוג של משאית רכינה מנוף ,ועל ספק
לעשות כלל ההתאמות הנדרשות על גבי טמוני הקרקע על מנת להתאים
לאפשרויות הפינוי כאמור ,והכל על חשבונו הבלעדי.
כלי אצירה בהיקף כולל של כ --תשעה ( )9מיכלים אשר יסופקו על ידי הספק
"שקועי קרקע"
(או היקף אחר בהתאם לשיקול דעת המועצה) ,מסוג מתכת אשר חלקו טמון
בתוך הקרקע ונפחו  5קוב ומעלה הנמצא כ 70% -בתוך הקרקע ו 30% -מעל פני
הקרקע ,המשולט ע"ח הקבלן בשילוט עליו תורה המועצה ,יהיה בעל כל
ההתקנים ע"פ מכון התקנים ,אשר החומר ממנו הוא מיוצר הינו ממתכת
לסוגיה אלומיניום ,פלדה ,נירוסטה ,או כל תרכובת מתכת אחרת או
מפלסטיק  .אשר סוגו של מוטמן הקרקע יהיה ע"פ המפרט אשר אושר ע"
הועדה הן במפרטיו הטכניים וסוגו והדגם אשר הגיש המציע וחתם עליו .על
כלל המיכלים טמוני הקרקע להיות בעלי יכולת פינוי על ידי משאית ייעודית
לפינוי מיכלים טמוני קרקע וכן ע"י כל סוג של משאית רכינה מנוף ,ועל ספק
לעשות כלל ההתאמות הנדרשות על גבי טמוני הקרקע על מנת להתאים
לאפשרויות הפינוי כאמור ,והכל על חשבונו הבלעדי.
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

"המפרט"

רשימת המפרטים ,השרטוטים ,התוכניות וכיו"ב אשר יוכנו על-ידי הספק
במסגרת מילוי הוראות המכרז ,החוזה ונספחיהם (להלן בחוזה ואשר הוגשו על
ידו ,גם כ" -תוכניות" או "המפרט/ים הטכני/ים").

"מפרט/ים לביצוע" מפרט אשר אושר על-ידי המועצה בכתב לביצוע ואשר הוטבעה עליו אישור
המועצה כאמור (להלן בחוזה גם כ" -תוכנית/יות לביצוע");
"החומרים"

"התמורה"

כל החומרים והאמצעים אשר יסופקו על-ידי הספק לשם ביצוע העבודות,
לצורך התקנת המוטמן על פי הוראות מחלקת ההנדסה ו/או המנהל לרבות
לרבות רכיבים ,אביזרים ,מוצרים ,כגון מלט ,מצע למילוי ,חצץ וכל חומר
אחר ו/או ציוד לצורך ביצוע עבודות נשוא המכרז בשלמותם.
התמורה לספק עבור ביצוע העבודות בהתאם לקבוע במכרז ,בחוזה
ונספחיהם;

 .3מהות עבודות החוזה
 3.1המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע מסוג
מתכת ו/או נירוסטה ו/או פלסטיק ,להצבה בשטח שיפוט המועצה .הצעת המחיר מטעם
המציע תכלול עלויות נוספות כדלקמן (וזאת מבלי לגרוע עלויות מכן סוג וטיב שהוא אשר
תחולנה עליו)–
(א) אספקת מיכלים טמוני/שקועי קרקע.
(ב) התקנת מיכלים טמוני/שקועי קרקע במיקום אשר תורה עליו המועצה.
(ג) ביצוע עבודות פיתוח ותשתית ,לרבות עבודות חפירה ,חציבה ,הריסה ,עבודות עפר וכל
עבודות נוספות נלוות ,ככל שתידרשנה.
(ד) הגשת בקשות חפירה וקבלת היתרים.
(ה) בחינה על ידי מהנדס תשתיות מיקום הצבת המיכל ואי פגיעה בתשתיות מסוג חשמל,
גז ,כבלים וכדומה.
(ו) העסקת מהנדס תנועה מוסמך אשר יידרש להנפיק אישורים בדבר המיקומים עליהם
תורה המועצה ותאימותם להוראות התנועה ותחבורה בתחום שיפוט המועצה ובהתאם
לכל הנחיות כל דין ודרישות משרד התחבורה.
יובהר כי בכל מקום בו יירשם "טמון" יהא כאילו נרשם "טמון ו/או שקוע" קרקע ,ובהתאם
להגדרתם בחוזה הקבלנות.
 3.2על המציעים לצרף להצעתם מפרטים טכניים של מיכלים טמוני/שקועי הקרקע ולצרף אותם
כחלק מנספחי המכרז .יובהר כי המפרטים חייבים לכלול שרטוטים מתאימים ,הכוללים את
כלל המידות ו/או הנתונים הנדרשים ובהתאם לכל הוראות יצרן ,עם מידות חפירה וכולל
דיסק הדמיה אשר יכלול את מהלך העבודה לצורך המחשה לוועדה המקצועית.
 3.3הספק יספק את המיכלים טמוני/שקועי הקרקע ויעמידם לרשות המועצה כשהם מוכנים
לשימוש מלא ותקינים במועדים הקבועים בחוזה.
 3.4העבודות על-פי המכרז ,החוזה ונספחיהם והתמורה בגינן תיקבענה בהתאם לביצוע העבודות
בפועל ובהתאם להיקף המיכלים טמוני/שקועי הקרקע אשר הוצבו בשטח שיפוט המועצה.
התמורה בגין האמור תיקבע בהתאמה לכתב הכמויות שאושר על-ידי המועצה .בגין עבודות
וכיו"ב אשר לא בוצעו ו/או לא הותקנו בפועל לא תשולם תמורה לספק .אין באמור בכדי
להסתייג מהכלל לפיו תשלום התמורה לספק תעשה רק עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי
המכרז ,החוזה ונספחיהם על הצד הטוב ביותר וזאת בכפוף לאישור המועצה ו/או מי מטעמה.
 3.5הספק יבצע את כלל עבודות התקנת מיכלים טמוני/שקועי הקרקע בהתאם להוראות המכרז
והמפרט הטכני לצורך הפעלתו בתוך ולא יאוחר מ 60 -יום מיום מתן צו התחלת העבודה על-
ידי המועצה; תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז ובחוזה על-פיו; בגין כל יום איחור בהשלמת כל
עבודות התקנת טמוני/שקועי הקרקע כשהוא מוכן לשימוש מעבר ל 60 -הימים כאמור לעיל,
ייקנס/יחויב הוא בפיצוי מוסכם למועצה בסך של  ₪ 1,000ליום לאיחור עד  30יום ,החל
מהיום ה 30 -ואילך ישלם הספק פיצוי מוסכם של  ₪ 1,500ליום (מבלי לגרוע מיתר הסעדים
העומדים למועצה כנגד הספק) ,אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על-ידי המועצה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין.
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 3.6כל המיכלים טמוני/שקועי הקרקע יהיו חדשים ותקינים מבלי שנעשה בהם שימוש קודם טרם
התקנתם .כל המיכלים טמוני/שקועי הקרקע ייוצרו בהתאמה מלאה לדרישות המועצה,
בהתאם לתיאור ולפרטים המופיעים בתוכניות ובמפרטים שהוגשו על-ידי הספק למכרז ,ואשר
אושרו על-ידי המועצה והועדה המקצועית.
לא יותקנו מיכלים טמוני/שקועי קרקע משומשים ו/או פגומים ואשר אינם תואמים לדרישות
התוכניות והמפרטים שאושרו על-ידי המועצה לשם התקנתם בפרויקט .טרם התקנתו של כל
מיכל טמון/שקוע קרקע יאושר מיכל טמון/שקוע הקרקע על-ידי המנהל מטעם המועצה ורק
לאחר מכן תתבצע ההתקנה.
במקרה בו תתגלה אי התאמה או בעיית התקנה של מיכל טמון/שקוע קרקע כלשהו הנובע מכל
סיבה שהיא יפנה הספק את תשומת ליבו של המנהל מטעם המועצה וידאג לקבל את אישורו
המוקדם בכתב לביצוע השינויים ו/או ההתאמות הנדרשות לשם ביצוע ההתקנה.
 3.7הספק יהיה אחראי לכל ההכנות המוקדמות הנדרשות לשם התקנת מיכלים טמוני/שקועי
הקרקע ,לרבות – הכנת השטח/הקרקע לביצוע ההתקנה ,תשתיות ,העסקת כוח אדם מיומן
ומספיק לצורך ביצוע ההתקנה במועד ועל הצד הטוב ביותר ,הכנת כל הציוד וכלי העבודה
הנדרשים לשם ביצוע ההתקנה וכיו"ב.
 3.8במידה והספק יעסיק קבלני תשתיות או בעלי מקצוע נוספים לצורך ביצוע החפירה על הספק
יהא להציג את רשימת קבלני התשתיות מטעמו לביצוע העבודות נשוא המכרז (כולם או
חלקם) ,עפ"י סוג עבודות התשתית הנדרשות ,לשם בחינתה ואישורם מראש של המועצה ו/או
מי מטעמה.
מובהר בזאת כי על קבלני התשתיות להיות בעלי רישיונות ו/או היתרים מתאימים לביצוע
העבודות נשוא המכרז ,בהתאם לכל דין  .יובהר כי על הקבלן לעבוד עם גלאי אישור תשתיות
כדי למנוע פגיעה בתשתיות וכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש לרבות תשתיות יחול על הספק
ויישאו גם הם באחריות שילוחית כלפי המועצה ו/או מי מטעמה.
במקרה של פגיעה בתשתיות ע"י הספק יעדכן הקבלן את מוקד המועצה והאגף בפגיעה ,יתקנה
ע"פ הנחיית המועצה ויעדכן את מוקד המועצה והאגף בסיום התיקון.
בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה לבקש החלפה ו/או שינוי של זהות ספק התשתיות מטעם
הספק ,וזאת בכל עת ,בהתאם לצרכיה ו/או דרישותיה .בגין מימוש זכותה זו של המועצה לא
תהיינה לספק כל דרישה ו/או טענה כלפי המועצה מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,טענות
בדבר עיכובים בביצוע העבודות עקב ההחלפה ו/או השינוי ו/או בדבר תשלום תמורה נוספת
 3.9הקבלן יבצע כל עבודת תשתית הנדרשות הן לצורך הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב
לאבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש.
הקבלן יבצע גם הליכי הריסת נישות אשפה בהיקף של חמישה ( )5מיקומים (אשר יועדו לכלי
אצירה מסוג  1,100ליטר) אשר תחתן יוצב ו/או לא יוצב מיכל טמון קרקע (בהתאם לשיקול
דעת המועצה) ,וכן לבצע הליכי איסוף ופינוי פסולת הנוצרת כפועל יוצא מהליכי ההריסה
האמורים ,על ידי קבלנים המורשים לטיפול בפסולת בניין המחזיקים בכלל הרשיונות ו/או
ההיתרים עפ"י כל דין.
 3.10הקבלן יציב ע"פ דרישת המועצה מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי
וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה והכל ע"פ דרישת המועצה.
 3.11הספק הוא האחראי הבלעדי לשינוע והובלת מיכלים טמוני/שקועי הקרקע ממקום ייצורם ועד
להתקנתם המלאה בשטח שיפוט המועצה.
 3.12כל ההוצאות ו/או העלויות בדבר אספקה והתקנת המיכלים טמוני/שקועי הקרקע והחלקים
הנלווים למיכלים טמוני/שקועי הקרקע יהיו על חשבון הספק ,לרבות שינוע מיכלים
טמוני/שקועי הקרקע והחלקים הנלווים אל מקום התקנתם על ידי כלל האמצעים הנדרשים
לרבות אך לא רק הקצאת כלי רכב ,ציוד ,כלי עבודה ,העסקת כוח אדם מיומן ומקצועי.
 3.13על המציע החובה ליתן אחריות מינימאלית בהיקף של  60חודשים לכל הפחות ממועד
התקנתם של המיכלים טמוני/שקועי הקרקע בשטח שיפוט המועצה .מובהר כי האחריות
תכלול את כלל האלמנטים הנכללים במיכלים טמוני/שקועי הקרקע .האחריות לא תחול על
נזקי וונדליזם וכן כוח עליון.
 3.14ביצוע העבודות ייעשה בכפוף להוראות החוק והדין ו/או התקנים ו/או הנהלים בדבר בטיחות
בעבודה וקיום כל הוראות דיני העבודה .הספק יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו
תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה,
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החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה .הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל
עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר
את המועצה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
הספק יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים ,ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים
בעבודתם ,בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז 1997-ותקנות
התעבורה ,התשכ"א ,1961-ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע
העבודות ,לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים ,שילוט וסימון ,ולהימנע
מהשארת בורות פתוחים ,ופסולת באתר ובסביבתו .יובהר שהספק יפנה את כל פסולת ו/או
שאריות עפר לאתר מאושר ע"פ כל דין על חשבונו וישא באגרות והיטלים.
 3.15על המציע החובה להעביר הדרכה לקבלן פינוי האשפה במועצה ,בצורה מסודרת הכוללת
הדגמה בפועל של הרמה לכל הפחות  4מתקנים .בהדרכה יהיה נוכח נציג המציע ,נהג המשאית
ו/או הקבלן המפנה.
 3.16מפרט העבודות האמור לעיל הינו תמציתי וחלקי בלבד; למפרט העבודות האמור לעיל
מתווספים כל הדרישות המפורטות בחוזה הקבלנות ,המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות
המכרז; הוראה זו הינה הוראה מהותית במכרז.

 .4שינויים
4.1

המועצה תהיה רשאי להכניס שינויים בתוכניות ובמפרטים ,על-ידי הקטנת היקף העבודות
ו/או הגדלת ההיקף ,כל זאת ללא הגבלה (בין השאר על-ידי ביטול של סעיפים בכתב
הכמויות ו/או הוספת סעיפים לכתב הכמויות) .כמו כן המועצה תהא רשאית לשנות כל פרט
בתוכניות ובמפרטים בהתאם לשיקול דעתה וללא הגבלה.
המועצה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחר מטעמה עבודות שנגרעו מהעבודות
על-פי חוזה זה.

4.2

הוראה על שינוי תינתן בכתב על-ידי המנהל .ניתנה הוראה על שינוי תחייב היא את הספק
ותתווסף להוראות החוזה .הספק מתחייב לבצע את העבודות ,התוספות והשינויים מייד עם
קבלת הנחיה על כך מהמנהל.

4.3

שינוי בעבודות כשלעצמו לא יזכה את הספק בכל תמורה נוספת ו/או פיצוי מכל מין וסוג
שהוא .במידה ותהיה הגדלה או הקטנה כמוזכר לעיל יהיו מחירי כתב הכמויות ללא שינוי.

4.4

במידה ושינויים ותוספות אלו יגדילו את עלות העבודות יהיה על המועצה לשלם לספק את
ההפרש בעלות בין הכמות הכתובה בכתב הכמויות לבין הכמות בפועל והחישוב יהיה
בהתאם למחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות ,והכל בהתאם לשיקול דעת המנהל אשר
יקבע האם ההפרש בעלות הינו סביר.

4.5

במקרה שהשינוי יאריך את תקופת הפרויקט ,מועדי השלמת הפרויקט יידחו לתקופה
המתחייבת מביצוע שינויים אלה ,לפי אישור המנהל ,בכתב ומראש.

4.6

בכל מקרה שהספק סבור שהשינוי מגדיל את עלות העבודה ו/או יאריך את תקופת
הפרויקט ,הוא יודיע זאת מראש ובכתב למועצה ,וזאת באמצעות הגשת בקשה מסודרת
למתן אורכה (כמפורט בחוזה).

4.7

הספק לא יפסיק ו/או יעכב ו/או יאט את ביצוע עבודות כולן או חלקן מחמת דרישה ו/או
תביעה ו/או טענה שיש לו כנגד המועצה.

 .5ניקיון
5.1

הספק יהיה אחראי לניקיון אזור העבודה וסביבתו מאשפה ,פסולת ולכלוך אשר תצטבר
כתוצאה מביצוע העבודות .עבודות הניקיון באתר יתבצעו באופן יומיומי ובכל מקרה כך
שבסוף יום העבודה יהיה האתר נקי מאשפה ,פסולת ולכלוך .כמו כן הספק יפעל לביצוע
עבודות ניקיון במהלך יום העבודה וזאת אף בכדי למנוע בעיות בטיחות באתר.

5.2

אשפה ,פסולת ולכלוך באשר הוא אשר יצטברו כתוצאה מביצוע העבודות תיאסף ותפונה
למכולה ייעודית אשר יציב הספק על חשבונו בקרבת אתר העבודות; המכולה על האשפה
והפסולת אשר בתוכה שבה תפונה לאתר לסילוק פסולת מורשה מטעם המשרד להגנת
הסביבה ועל-פי כל דין; הספק יישא בכל עלויות השינוע והסילוק של האשפה ,הפסולת
והלכלוך ,לרבות אגרת הטמנה והיטל הטמנה (כהגדרתו בחוק שמירת הניקיון ,תשמ"ד-
.)1984
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5.3

מיד עם גמר ביצוע העבודות ,ינקה הספק את אתר העבודה ואת האתר וסביבתו ,יסלק ויפנה
מהם את כל החומרים והעודפים ,הציוד ,הכלים ,המכשירים ,המכונות ,האשפה ,הפסולת,
וישאיר את אזור העבודה וסביבתו נקי לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

 .6מניעת פגיעה בנוחיות הציבור
.6.1

הספק ימנע מפגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בנוחיות הציבור ו/או
בזכות השימוש והמעבר של כל אדם (לרבות בעת הובלת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע
ו/או חומרים וכיו"ב אל אזור העבודות ומאזור העבודות) .לשם כך יתקין הספק דרכים
זמניות ,שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות
הציבור.

.6.2

ככל שיידרשו היתרים ו/או אישורים ו/או רישיונות מרשות מוסמכת כלשהי לשם ביצוע
עבודה ,הספק אחראי לקבלם טרם ביצוע עבודתו.

 .7לוח זמנים
.7.1

בתוך  60יום מיום חתימת החוזה עם הספק ,מתחייב הספק להעביר למועצה על חשבונו
(לצורך קבלת אישורה הסופי ע"י וועדת היגוי שתכונס לשם כך ו/או ע"י כל ועדה מקצועית
אחרת אשר תורכב מגורמי מטעם המועצה) תוכניות הנדסיות ובקשה מסודרת למתן היתר
חפירות.

.7.2

מובהר כי ביצוע העבודות נשוא החוזה כפופים לקבלת היתר בניה על-פי דין ו/או קבלת כל
אישור אחר הנדרש לשם כך על-פי דין; לא ניתן היתר ו/או אישור ,אזי אין ולא תהיה לספק
כל טענה ו/או זכות בעניין זה כנגד המועצה ו/או מוסדותיה ,וככל שיהיו לספק טענות בעניין
הרי שבחתימתו על מסמכי המכרז יראו אותו כמוותר עליהן; תנאי זה הינו תנאי מהותי
במכרז.

.7.3

ביצוע העבודות נשוא המכרז יחלו לאחר קבלת היתר חפירות ובכפוף לצו התחלת עבודה
שיינתן לספק .הספק יתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מ 7 -ימים מיום קבלת צו התחלת
עבודה בכתב מטעם המנהל ,וימשיך בביצוען ברציפות בקצב הדרוש להשלמת שלבי העבודות
ומועדי הביניים הקריטיים וכל העבודות תוך התקופות שנקבעו בחוזה.

.7.4

הספק ישלים את כלל עבודות נשוא המכרז בהתאם להוראות החוזה בתוך ולא יאוחר מ60 -
יום מיום מתן צו התחלת העבודה על-ידי המועצה ; תנאי זה הוא תנאי מהותי בחוזה; בגין
כל יום איחור בהשלמת כל העבודות מעבר ל 60 -הימים כאמור לעיל ,ייקנס/יחויב הוא
בפיצוי מוסכם למועצה בסך של  ₪ 1,000ליום לאיחור עד  30יום ,החל מהיום ה 30 -ואילך
ישלם הספק פיצוי מוסכם של  ₪ 1,500ליום (מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים למועצה
כנגד הספק) ,אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על-ידי המועצה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי בעניין.
משך תקופת הביצוע לסוגיה השונים תקרא להלן – "תקופת הביצוע" .

.7.5

כל תביעה שהיא של הספק מכל סוג שהוא ,לרבות תביעה כספית ו/או דיון בטענותיו ו/או
קיום הליכים משפטיים ו/או מעין משפטיים ו/או הליכי בוררות ,לא תזכה את הספק בזכות
להפסיק ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות והספק מתחייב שלא להפסיקן ו/או להאט
אותן אלא לנהוג על פי ההוראות שנקבעו בחוזה ו/או לפי הוראות המועצה .אין בכל האמור
בסעיף זה לעיל כדי להקנות לספק זכות כלשהי לשנות ו/או לסטות מלוח הזמנים כפי שיקבע
בחוזה זה ,והפרת הוראת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

.7.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב שלא לעכב קבלני משנה וגורמים אחרים
בביצוע העבודות ,ולא לגרום בכל צורה שהיא לעיכוב ברציפות וקצב ביצוע הקמת הפרוייקט
והשלמתו.

.7.7

כל אחת מהתחייבויותיו של הספק בפרק זה הינה תנאי יסודי של חוזה זה.

 .8תוכנית ביצוע ולוח זמנים
 .8.1הספק ימציא לאישור המנהל בתוך שבעה ( )7ימים מתאריך חתימת החוזה לוח זמנים שיכלול את
הפעולות העיקריות ,תחזית כח אדם וציוד לכל פעולה ושלב בביצוע העבודות ובכלל זה –
(א) סדר ומשך הפעולות המוצעות על ידי הספק לביצוע העבודות במסגרת תקופת הביצוע שנקבעה
בחוזה ובמסגרת השלמת יעדי ביניים להשלמת התקנת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע ו/או
ביצוע העבודות.
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(ב) פירוט הציוד לביצוע וכח אדם שיידרשו לספק לביצוע כל חלק מהעבודות.
(ג) מועדים רצויים להספקת תוכניות ,מתן אישורים ,החלטות עקרוניות ,התקשרויות ,הזמנות ,וכל
פעולה אחרת הדרושה לדעת הספק לתאום מועדי השלמת הביצוע ,אספקת ציוד ,התקנת מיכלים
טמוני ו/או שקועי הקרקע.
 .8.2הכנת לוח הזמנים הממוחשב והדו"חות על פיו תיעשה על ידי עובד מומחה של הספק או מומחה
שיועסק על ידי הספק בהיקף שעות מתאים כאשר על הספק לדאוג למסור למומחה האמור את כל
המידע העדכני הדרוש להכנת לוח הזמנים הממוחשב הנ"ל .בכל מקרה האחריות להכנת לוח הזמנים
הממוחשב וטיבו יחולו על הספק.
 .8.3לא אישר המנהל את תוכנית הביצוע ולוח הזמנים ,יעדכן ,יתקן ויגיש הספק שוב תוכנית הביצוע ולוח
הזמנים במועדים שיקבעו על-ידי המנהל ועל-פי הוראות המנהל ,עד לקבלת לוח זמנים ותכנון עבודה
שיאושרו סופית על ידי המנהל.
 .8.4היה ולא ימסור הספק למנהל את תוכנית הביצוע ולוח הזמנים בהתאם למפורט לעיל ו/או בפרק
הזמן שנקבע לעיל ו/או שלא לשביעות רצונו המלאה של המנהל – רשאי יהיה המנהל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,להכין את תוכנית הבצוע ולוח הזמנים על חשבון הספק ולקבען כתוכנית ביצוע ולוח זמנים
מוסכמים לביצוע העבודות ,וקביעתו של המנהל תהיה סופית.
 .8.5לאחר אישור לוח הזמנים ו/או לאחר קביעתו על ידי המנהל יפעל הספק בכל פעולותיו בהתאם ללוח
הזמנים כנ"ל ,כל עוד לא קיבל אישור מהמנהל לתיקונים בלוח הזמנים .לוח הזמנים המאושר (להלן
– לוח הזמנים) יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
 .8.6הספק יעמוד בלוח הזמנים ובכל חלק ממנו.
 .8.7המועצה תהיה זכאית לדרוש מהספק  ,בכל עת ,ביצוע עבודות או חלקי עבודות כלשהן שלא בהתאם
ללוח הזמנים ,מסיבה כלשהי ,לרבות כתוצאה ממסירת עבודות לקבלנים וגורמים אחרים,
התחייבויות המועצה כלפי גורמים שונים ו/או דרישות של רשויות מוסמכות .במקרה כזה הספק
מתחייב להתאים את מהלך ביצוע העבודות ו/או חלקי העבודות לדרישות אלו ,לעדכן את לוח
הזמנים ולמלא אחר דרישות המועצה תוך פרק הזמן שייקבע על ידי המנהל ,ובלבד שדרישות אלה
יימסרו לו זמן סביר מראש ,באופן שיאפשר את ביצועם .המנהל יקבע האם כתוצאה ממילוי דרישות
אלו מגיעה לספק ארכה לפי "פרק 'ארכות' להלן ואת משך הארכה .בשום מקרה לא יהיה הספק זכאי
לתוספת תמורה בגין הארכת הפרוייקט מעבר לתקופת הביצוע.
 .8.8בנוסף לאמור יעודכן ויתוקן לוח הזמנים בכל פעם שידרוש זאת המנהל ,תוך  7ימים מדרישת המנהל
וכפוף להנחיותיו ,ויחולו בקשר לכך הוראות פרק 'ארכות' להלן.
 .8.9אישור לוח הזמנים או כל שינוי בו כל ידי המנהל אינו מהווה כשלעצמו אישור להארכת תקופת ביצוע
בהתאם לפרק 'ארכות' להלן.
 .8.10אישורי לוח הזמנים על ידי המנהל נועד לאפשר לעקוב אחר עבודות הספק ותאום פעולות המועצה עם
הקבלנים האחרים והגורמים האחרים ולהבטיח סיום ביצוע יעדי הביניים ושלבי העבודות במועדים
שנקבעו בחוזה.
 .8.11במקרה והעבודות לא תתבצענה לפי לוח הזמנים ו/או לא יסתיימו במועדים שנקבעו ,רשאית המועצה
להתאים את פעולותיה ועבודות הקבלנים האחרים והגורמים האחרים לקצב הביצוע למעשה של
העבודות ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי המועצה
 .8.12הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המועצה ו/או נציגיה ו/או אדם אחר
בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא על-פי החוזה
וזאת מבלי לגרוע מכלל התחייבויות הספק ו/או זכויותיה של המועצה על-פי החוזה ו/או על-פי דין.
 .8.13למען הסר ספק הקדמת ביצוע העבודות לא תזכה את הספק בתוספת לתמורה החוזית.

 .9תוכנית עבודה שבועית
 9.1בנוסף ללוח הזמנים יגיש הספק למנהל מידי יום ה' בכל שבוע ,תוכנית עבודה יומית לשבוע הקרוב
(להלן – תוכנית העבודה) .תוכנית העבודה תפרט את כל העבודות המתוכננות לביצוע על ידי הספק,
קבלני המשנה ,קבלנים וגורמים אחרים שאחריותו משתרעת גם עליהם ,לפי הוראות חוזה זה.
 9.2התוכנית תהיה ערוכה ברמת פירוט יומית במתכונת אחידה שתאושר על ידי המנהל ותאפשר מעקב
נוח אחר ביצוע העבודות.
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 9.3לתוכנית העבודה תצורף הערכה כספית של היקף העבודה הצפוי במהלך השבוע נשוא תוכנית
העבודה.
 9.4בנוסף ,תצורף לתוכנית העבודה רשימה של תוכניות חסרות לביצוע העבודות בשבוע נשוא התוכנית,
ככל שיש כאלה ,או בקשה להוראות בקשר לעבודות המתוכננות.
 9.5עלויות כספיות ו/או נזקים שיגרמו למועצה ו/או לספק בשל עיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאי
מילוי דרישות סעיף זה ,יחולו על הספק.
 9.6הספק יעדכן וידווח למנהל כל  14יום על דבר עמידתו בלוח הזמנים בדו"ח .בדו"ח יכלול הספק תיאור
ההתקדמות במהלך התקופה כולל פעילויות שהושלמו או שעדין במהלך ביצוע ,פעילויות צפויות
להתחיל בתקופה הקרובה ,תיאור תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים (אם בכלל) והערכת
השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות על לוח הזמנים ותקופת הביצוע ,והסבר לפתרון אשר בוצע
ו/או הוצע.

 .10שעות עבודה
 .10.1הספק מצהיר בזה כי הוא בקיא ויודע את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951-והתקנות
מכוחו וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש
נגדו ו/או נגד המועצה עקב עבירה על ההוראות ,החוקים והתקנות הנ"ל.
 .10.2הספק יבצע את העבודות בשעות אשר תואמו בין הספק לבין המועצה בהתחשב בכך שאזור העבודות
מצוי בשטח מועצה .הספק מצהיר כי התחייבותו לעמוד בלוח הזמנים כאמור בחוזה ,בהתחשב בכל
העובדות הנ"ל.
 .10.3לא תיעשה עבודה בשעות המנוחה ו/או בימי שבת ובחגי ישראל ו/או בשעות החשיכה ,אלא אם הותנה
הדבר בחוזה ו/או אם זו עבודה שיש לעשותה ברציפות וללא הפסקה ו/או אם הכרחי הדבר להצלת
נפש ו/או רכוש ו/או להבטחת בטחונו של האתר ומתקניו .ובכל מקרה שיש לבצע עבודות בשעות
המנוחה ,חובה על הספק לקבל אישור המנהל בכתב ו/או במקרה חרום להודיע על כך לאחר מעשה
בכתב למנהל בציון הנסיבות שגרמו לעבודה זו .בכל מקרה כזה ידאג הספק לקבל את ההיתרים
הדרושים לשם כך לפי הוראות כל דין ,ולתאם העבודה מול הרשויות השונות לרבות משטרת ישראל,
הרשות המקומית וכל רשות אחרת כנדרש.
 .10.4הספק מאשר בזה ,כי אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודות או בשל הדרישות לקיום
לוחות הזמנים או על פי הוראת המנהל שתינתן על פי צרכיה התפעוליים או האחרים של המועצה,
יהיה על הספק לבצע חלק מהעבודות גם לאחר שעות העבודה ובשעות הלילה .במקרה זה יצטרך
הספק לדאוג לתאורה ולתנאי עבודה מתאימים ובטיחותיים לעבודה בתנאי לילה.
 .10.5הארכת יום העבודה ,או עבודה בלילה לא תזכה את הספק בשום פיצוי מאת המועצה ולא תהווה כל
עילה לתביעה כספית או אחרת ,והיא מהווה חלק מהתמורה המשולמת על-פי החוזה.
 .10.6למען הסר ספק ,מובהר כי המנהל יהיה רשאי להורות לספק מעת לעת להפסיק ביצוע עבודות
הגורמות לרעש חזק או מפגע כלשהו ,לפי שיקול דעתו של המנהל ,ולפרק זמן שייקבע על ידו להסרת
המפגע ומניעתו.

 .11קצב הביצוע
.11.1

למען הסר ספק ,הספק חייב לבצע את העבודות ,וכן ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את כל
הוראות המנהל בקצב המהיר ביותר ,ולא יהיה במחלוקת כלשהי בין הספק למועצה בקשר לסכומים
המגיעים ו/או שיגיעו לספק ,לטענתו ,ו/או שולמו לו על-ידי המועצה ו/או לא הוכרו על ידי המועצה
ו/או כל מחלוקת אחרת מכל סוג ומין שהוא ,משום עילה להפסקת העבודות ,כולן או חלקן ,ו/או
האטת קצב ביצוע העבודות ,כולן או חלקן.

.11.2

בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לפגוע בכלליותו ,אם בכל זמן שהוא יהא המנהל סבור שקצב ביצוע
העבודות או חלקי העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את התקנת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע
בזמן שקבע לכך ,יהא המנהל רשאי להורות לספק בכתב לנקוט באמצעים הדרושים ,לפי קביעת
המנהל ,כדי להבטיח את השלמת התקנת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע במועד .לשם כך יהא
המנהל רשאי להורות ,בין היתר ,על הוספת שעות עבודה ,כח אדם ,חומרים וציוד נוסף והוראתו
תהיה סופית.
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.11.3

לא מילא הספק אחר הוראת המנהל תוך פרק הזמן שקבע המנהל בהודעתו ,תהיה המועצה זכאית
לנקוט ,על חשבון הספק ,בכל צעד שיבטיח הגברת קצב הביצוע ו/או לפעול בהתאם לאמור בחוזה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .12ארכות
.12.1

ככל שתידרשנה הארכות לתקופת הביצוע ושלביה ,יהיה הספק רשאי להגיש בכתב למנהל בקשה
לדחיית מועד סיום העבודות ו/או שלב בעבודות שנקבעו בתנאים המיוחדים ,כתוצאה מעיכובים
בביצוע ,מכח עליון ו/או כתוצאה מהפסקת העבודות ,בתנאי שיוכיח כי ,באופן מצטבר ,לא הייתה לו
אפשרות למנוע את העיכוב וכי גורמי העיכוב השפיעו על משך ביצוע אותן עבודות וכי פעולות אלה לא
נגרמו על ידי הספק ,עובדיו ,הפועלים בשרותם ו/או מי מטעמם של כל אלה .לעניין משמעות המונח
"כוח עליון" ,יהיה הדבר בהתאם לקביעתו של המנהל ,והחלטתו בעניין תהיה סופית.
למען הסר ספק ,תופעות אקלימיות מיוחדות ומזג אויר קשה כשלעצמו ,אינם כלולים במונח "כח
עליון" ולא ייחשבו כתנאים שלספק לא הייתה שליטה עליהם.

.12.2

גם אם נגרם שינוי כלשהו בהיקף העבודות או טיבן ,אלא אם נקבע אחרת על-ידי המועצה ,לא יהא
בכך משום עילה למתן ארכה על פי סעיף  12.1לעיל ,אלא אם פנה הספק למועצה ולמנהל בכתב תוך
 14יום מהיום שבו ניתנה לו ההוראה ו/או מיום בו נודע על שינוי היקף העבודות כאמור ,בבקשה
מנומקת למתן ארכה.

.12.3

הספק יגיש בכתב את בקשתו לדחייה מיד עם היוודע לו העיכוב והצורך באורכה ,והיא תכלול את כל
הפרטים והמסמכים להוכחת בקשתו ובהתאם לדרישות המנהל.

.12.4

אורך תקופת הדחייה והעבודות שהשלמתן תדחה ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.

.12.5

לא קבע המנהל אורך תקופת הדחייה בכתב ,כאמור ,יישארו בתוקפם המועדים שנקבעו בחוזה זה,
בכפוף לכל דחייה אחרת בכתב שתינתן על ידי המנהל.

.12.6

אישור המנהל לדחייה בהשלמת שלבי עבודות לא תהווה הסכמה לדחייה במועד השלמת שלבי
עבודות אחרים ו/או כל העבודות או שינוי כללי בלוח הזמנים.

.12.7

המנהל רשאי להורות לספק על דחיית מועד סיום העבודות ו/או שלב בעבודות כתוצאה מעיכובים
בביצוע שנגרמו עקב עבודת קבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים והספק חייב להתאים את קצב
הביצוע ולוח הזמנים בהתאם.

.12.8

הספק לא יהיה זכאי ל"כפל" דחיות במועדי סיום עבודות בגין מספר אירועים המתרחשים במקביל,
אלא אם כן נקבע אחרת על-ידי המנהל.

 .13הפסקת ביצוע העבודות
13.1

הספק יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שאושר על-ידי המועצה באופן רציף וללא הפסקות.

13.2

הספק יעצור או יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפרק זמן מסוים או לצמיתות בהתאם
להוראה בכתב מאת המנהל וזאת בהתאם להוראות ותנאים הכתובים בהוראה הנ"ל .חידוש העבודות
יתבצע רק על-פי הוראה בכתב של המנהל.

13.3

הופסקו העבודות או חלקן יפעל הספק להבטחת האזור ומיכלים טמוני ושקועי הקרקע המצויים בו.

13.4

הוצאות אשר נגרמו לספק כתוצאה מהפסקת העבודות או חלקן על-פי הוראה בכתב של המנהל יחולו
על המועצה .שיעור וגובה ההוצאות אשר ישולמו לספק בגין הפסקת העבודה כאמור ייקבעו על-ידי
המנהל והחלטתו בעניין תהיה סופית .טרם מתן החלטתו יעביר הספק למנהל בקשה מוסדרת ובה
פירוט הוצאותיו בעניין ,תחשיבים ואסמכתאות בכתב; הבקשה של הספק תוגש בתוך  45יום מיום
קבלת הוראת המנהל בעניין הפסקת העבודות; לא תוגש הבקשה במועדה יכול המנהל לדחותה רק
בשל כך; בכל מקרה הספק לא יהיה זכאי לריבית והצמדה בגין הוצאותיו.

13.5

חרף האמור לעיל ,לא תשלם המועצה לספק הוצאות כלשהן עקב הפסקת העבודות כולן או מקצתן
על-פי הוראת המנהל ,בכל אחד מהמקרים הבאים –


נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע העבודות כולן או מקצתן;



נקבעו על-ידי המפקח/המנהל הפסקות עקב תנאים/מצבים העלולים לפגוע בבטיחות או בטיב
העבודות או בשל רשלנות או מחדלי הספק או בשל מפגעים סביבתיים.
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13.6

הופסקו העבודות כולן או מקצתן ,לצמיתות ,לאחר שניתן צו התחלת עבודה ולאחר שהספק החל
לבצע את העבודות בפועל יהיה הספק זכאי לתשלום בעבור העבודות שבוצעו על-ידו .הספק יגיש
חשבון סופי בתוך  45יום מיום בו ניתנה לספק ההוראה בכתב על הפסקת העבודות לצמיתות לגבי
אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידו בפועל ואשר עבודות בו הופסקו .החשבון הסופי יהיה מבוסס על
הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על-ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים במכרז ,בחוזה ונספחיה.

13.7

הופסקו העבודות כולן או מקצתן ,לצמיתות ,לאחר שניתן צו התחלת עבודה והספק טרם החל לבצע
את העבודות בפועל ,לא תשולם לספק כל תמורה שהיא למעט הוצאות שהוצאו על ידו בפועל בגין
הנפקת ערבות ביצוע ובגין הביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע העבודות (ואם רק חלק מהעבודות
הופסק ,אז ההחזר יהיה באופן יחסי לשווי העבודות).

13.8

תשלום ההוצאות יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל דרישות ו/או תביעות הספק ,כולל תביעות
לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה; מובהר בזאת כי מוסכם ומוצהר על הצדדים כי למעט החזר
הוצאות כמפורט לעיל ,הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי מכל סוג ומין שהוא בגין הפסקת העבודות כולן
או מקצתן (לרבות ,פיצויי הסתמכות ,פיצויי הפסד רווחים ,ביטול התקשרויות עם צדדים שלישיים,
הוצאות עובדים ,הוצאות משרד ,הוצאות אנשי מקצוע ,הוצאות ביחס להכנת המכרז וכיו"ב); תנאי
זה הינו תנאי יסודי בחוזה ותנאי לחתימתו.

13.9

נגרמה הפסקת העבודות עקב רשלנות או מחדל או הזנחה מצד הספק ,לא יהא הספק זכאי לתשלום
כלשהו ,לרבות ביחס להוצאותיו; אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד העומד למועצה כנגד
הספק בעניין זה.

13.10

למען הסר ספק במקרה של הפחתת היקף העבודות הספק יהיה זכאי לתשלום אך ורק בעבור אותו
חלק של עבודות שיבצע ,בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בחוזה.

13.11

החלטת המועצה אודות הפסקת ביצוע העבודה משיקוליה שלה ואף ללא הפרה מצד הספק לא יהוו
עילה לתביעת פיצויים ,או אובדן רווח מצד הספק למעט דרישה לתשלום יתרת שכרו.

13.12

תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הספק כולל תביעת פיצויים ותביעה עבור
הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.

13.13

חילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הספק או לעיכוב אחר מכל סוג
שהוא של הביצוע הסדיר של העבודה על ידו.

 .14פיקוח
 14.1המועצה תהיה רשאית מפעם לפעם למנות מנהל מטעמה ,או מנהלים ומפקחים ולהחליפם ,על-מנת
לוודא שהספק מבצע את העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.
 14.2על הספק ועובדיו (לרבות קבלני משנה ,ככל שאלה אושרו על-ידי המועצה) לציית ולהישמע להוראות
המנהל והמפקח בכל דבר ועניין הנוגע לעבודות.
 14.3המנהל ו/או המפקח יהיה רשאי להיכנס לאתר העבודה ,בכל עת ,לבדוק את אופן ביצוע העבודה ,קצב
ההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע העבודה לתוכניות למפרטים וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על-ידי הספק בביצוע העבודה .הספק ימסור למנהל ו/או
למפקח על-פי דרישתו – פרטים ,הסברים ,מסמכים ודוגמאות המיכלים .המנהל ו/או המפקח יבצע את
עבודתו ,ככל האפשר ,בלא גרימת הפרעות או עיכובים בביצוע העבודה.
 14.4הספק יבצע את העבודה תוך מתן אפשרות סבירה למנהל ו/או למפקח לבדוק את הביצוע בכל עת .בכלל
זה ,יהיה המנהל ו/או המפקח זכאי לקבל לידיו עותק מכל תוכניות הפרויקט לרבות המפרטים של
מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע ,תוכניות מהנדסים וכיו"ב .כן יהיה רשאי המנהל ו/או המפקח
לדרוש מעת לעת מהספק ,העתקים מיומני עבודה של הספק בהם יצוינו כל ההערות לגבי כל הנושאים
הכרוכים בביצוע העבודה.
 14.5מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למנהל בחוזה זה ,יהיה המנהל ו/או המפקח מוסמכים –


להורות לספק כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם ,אינם באיכות הדרושה ולדרוש
מהספק לסלקם מאזור העבודה ולהחליפם בחומרים או ציוד מתאימים.



לקבוע כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע ,אינו בהתאם לתוכניות ולמפרטים ו/או אינו
עומד ברמה הדרושה על-פי תנאי החוזה ,ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה על-ידי ביצוע
תיקונים ,שינויים ,וכיו"ב של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המנהל.
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לתת כל הוראה אחרת לספק בלבד ,גם אם היא מכוונת ליועצים המקצועיים ו/או למתכנן ואשר
תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה ,במדויק ובמועד ,בהתאם להוראות חוזה
זה.

 14.6המנהל ו/או המפקח משמש כבא-כוח המועצה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו ,לגרוע מזכות
המועצה להשתמש באותה סמכות או זכות בעצמה ,ובלבד שבכל סתירה שתהיה בין המועצה לבין
המנהל תגבר ידה של המועצה.
 14.7למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי אין בתפקיד הפיקוח ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על המועצה אחריות
בנזיקין ו/או כל אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת ,או לשחרר את הספק מכל אחריות שיש לו
על-פי חוזה זה .כמו כן אין במעשה ו/או במחדל של המנהל ו/או המפקח בכדי לפטור את הספק
מאחריותו למילוי הוראות החוזה ותנאיו לשם ביצוע העבודות.
 14.8המועצה אינו חייבת להשתמש בזכותה למנות מנהל ו/או מפקח והימנעות ממינוי מנהל ו/או מפקח לא
תגרע מזכותו ולא תהווה מניעה או השתק כנגד כל טענה או תביעה שלו בקשר עם כל דבר ועניין הקשור
בעבודה ,טיבה והתאמתה לתוכניות ,למפרט ולהוראות חוזה זה.
 14.9למען הסר ספק המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ו/או לפטור את הספק מחובה כלשהי הקשורה
לעבודות ,כמו כן למפקח לא תהיה הסמכות לשנות את לוחות הזמנים אשר נקבעו לביצוע העבודות; כל
אלה הן בסמכות המנהל בלבד ,ובכפוף למתן אישורו המפורט בכתב ,במסגרתו ינומקו הטעמים
להחלטתו בעניין.

 .15יומן עבודה
הספק מתחייב לנהל יומן עבודה בו יירשמו מדי יום כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות לרבות
הוראות והערות המנהל/המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות וכן כל דבר אחר אשר לדעת
המנהל/המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות ,במסגרת היומן ירשמו
באופן יומיומי בין השאר –
.15.1

סוג העבודות המבוצעות ומצב התקדמות ביצוע העבודות (ע"י המצאת תיעוד מצולם);

.15.2

מספר העובדים היומי המועסקים על-ידי הספק;

.15.3

אישור מנהל התנועה לעניין הצבת המיכלים ומיקומם המאושר על ידו ובשים לב להיתרים כדין.

.15.4

הציוד ההנדסי/מכאני באמצעותו מתבצעות העבודות;

.15.5

הערות ,הוראת ואיסורים של יועצים ,מהנדסים ,אנשי מקצוע ביחס לביצוע העבודות ,התוכניות
והמפרטים;

.15.6

דרישות ושינויים וכל סיכום בין הספק ,למועצה ו/או למנהל.

.15.7

הספק מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע העבודות.

.15.8

הוראות והערות אשר ירשמו ביומן על ידי המנהל יחשבו כאילו ניתנו לספק בכתב ותחייב את הספק ,בין
אם נתנו בנוכחותו ובין אם לאו.

.15.9

היומן ייבדק ,ייחתם ויאושר אחת לשבוע על ידי המנהל וזאת באמצעות חתימה על כל דף ודף של היומן,
היומן השבועי המקורי יימסר למנהל ויוותר ברשות המועצה; הספק יותיר ברשותו עותק מהיומן
השבועי.

 .15.10רישומי היומן לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום כלשהו על פי החוזה ,אלא אם כן אושרו
בחתימת המועצה ו/או המנהל וזאת במסמך נפרד ליומן.
 .15.11היומן המקורי הוא רכושה של המועצה ,ובתום ביצוע העבודות יימסר היומן המקורי לרשות המועצה;
הספק יהיה רשאי להותיר ברשותו עותק מהיומן המקורי.

 .16סיום התקנת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע
 .16.1כאשר הספק יהיה סבור כי העבודה הושלמה ,יודיע על כך למועצה ולמנהל בכתב.
 .16.2המועצה באמצעות המנהל מטעמה והספק יבדקו את העבודה תוך  10ימים מעת קבלת ההודעה .בעת
הבדיקה ותוך  10ימים לאחריה ,ירשום המנהל רשימת תיקונים ו/או השלמות ו/או החסרים שיש
לבצעם על מנת שהעבודה תחשב כמושלמת על פי הוראות החוזה .ברשימת עבודות ההשלמה לא יהיה
כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיו ואחריותו של הספק על-פי החוזה.
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 .16.3על הספק יהיה לבצע ולהשלים תיקונים ,השלמות וחסרים לרבות אלו המונעים שימוש סביר במיכלים
טמוני ו/או שקועי הקרקע ,ללא דיחוי .לאחר השלמת התיקונים ,ההשלמות והחסרים יתואם מועד
לסיור משלים/סופי ,לבחינת התיקונים ,השלמות והחסרים.
 .16.4אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של המועצה להחזיק במיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע ולהשתמש
בהם גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ו/או החסרים והספק חייב לבצעם ללא דיחוי
תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המנהל.
 .16.5לא ביצע הספק את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל ,תהיה
המועצה רשאית לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה ו/או את החסרים בעצמה או בכל דרך
אחרת שתמצא לנכון ,לרבות באמצעות אחר מטעמה .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה
ו/או השלמת החסרים יהיו על חשבון הספק והמועצה תנכה הוצאות אלו ,בתוספת  15%תקורה ,משכר
החוזה המגיע לספק או תגבה אותן מהספק בכל דרך אחרת.
 .16.6עם סיום ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות ו/או החסרים כמפורט ברשימת ההשלמות וסיום ביצוע
העבודות ,יודיע על כך הספק למפקח ,והמפקח ,אשר יבדוק שאכן העבודות הסתיימו לשביעות רצונה
של המועצה.
 .16.7קבע המנהל כי העבודות הסתיימו ,או שמצב העבודות מאפשר את מסירתן למועצה חייב הספק למסור
למועצה את העבודות .הספק איננו רשאי לעכב את מסירת העבודות מחמת דרישות ו/או תביעות ו/או
טענות כלפי המועצה ,מכל סיבה שהיא .אין בהוראות סעיף זה בכדי למנוע מהמועצה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לתפוס ולהשתמש בעבודות ,גם אם טרם הושלמו.
מבלי לגרוע מסמכויות המועצה על-פי החוזה רשאית המועצה על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את
העבודות אפילו אם בוצעו בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או בסטייה מהתוכניות והמפרטים ו/או
שלא בהתאם לחוזה; קיבלה המועצה את העבודות חרף האמור ,לא ישולם לספק בעבור החלקים
הפגומים בעבודות כמו כן תקזז המועצה מהתמורה לספק את הפיצויים והסכומים הנדרשים לשם
העמדת העבודות על-פי החוזה.
 .16.8קבלת העבודות על-ידי המועצה איננה פוטרת את הספק מלבצע ולהשלים את הנדרש תיקון/השלמה
בהתאם לדרישות המועצה ולשביעות רצונה.

 .17צוות עובדים
 .17.1הספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן ,מיומן ,מאומן ובקיא בתפקידים
המוטלים עליהם ומכירים את אתר העבודה.
 .17.2הספק יעסיק מנהל עבודה מיומן ומקצועי בתחום הפיקוח ,הפעלת עובדים והתקנת מיכלים מוטמני
קרקע מטעמו .מנהל העבודה חייב להיות נוכח בשטח בכל שעות העבודות .מנהל העבודה יהיה גם בקשר
שוטף באמצעות מכשיר קשר תקין או מכשיר סלולארי עם עובדי הספק ,עם נציגי המועצה ועם המפקח
לצורך תיאום ודיווח קיום ומילוי תנאי חוזה זה.
 .17.3הספק יעסיק מהנדס ביצוע ו/או מהנדס תנועה מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .המהנדס
יהיה חייב להימצא באתר העבודות מידי יום בהתאם לאורך הזמן שיידרש להנחת דעת המנהל ו/או
המפקח ,או בכל מקרה בו יוזמן על ידי צדדים אלה" .מהנדס מוסמך"  -לעניין זה משמעו  -מהנדס
שהספק מסר לגביו ,מידי פעם בפעם ,הודעה בכתב למועצה ,כי הוא משמש מטעמו של הספק מנהל
עבודה באתר ,הספק רשאי לשנות הודעה זו או לבטלה ,לפי שיקול דעתו.
 .17.4הספק יעסיק ממונה בטיחות מאושר על ידי משרד העבודה שיהיה אחראי על כל נושא הבטיחות בעבודה
באתר העבודות לגבי עובדי הספק ,קבלני משנה ועובדיהם .הספק וממונה הבטיחות יהיו אחראים
לקיום הוראות כל דין בנושא הבטיחות לרבות חובת הדיווח למשרד העבודה והרשויות המוסמכות
האחראיות על אכיפת חוקי הבטיחות בעבודה הינה על הספק או הממונה מטעמו.
 .17.5במידה והמועצה לא תרצה את עובד (לרבות ,מנהל עבודה או מהנדס) של הספק מכל סיבה שהיא
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,הספק יהיה חייב להחליפו וזאת בתוך  48שעות ממתן
הודעת המועצה בעניין.
 .17.6צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם ,על-פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על-ידי
משרד העבודה והרווחה ,לרבות מדים זוהרים לעבודה בשטח.
 .17.7הספק מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על-ידיו בביצוע העבודות שכר ,מיסים ,ביטוח לאומי וכל
זכות סוציאלית אחרת המחויבת על-פי חוק .הספק מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,תשכ"ח 1968-והתקנות שהותקנו על-פיו ולהמציא למועצה ,על-פי דרישתה ,אישורים
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מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו .כן ישלם הספק לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז 1987-והתקנו מכוחו.
 .17.8הספק מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על-ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה ,לרבות תנאי
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש
על-ידי מפקחי העבודה ,במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954-
 .17.9הספק יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע העבודות ,כאשר הציוד יהיה באיכות הטובה
ביותר ,לרבות מסכות פילטר מתאימים ,משקפי מגן ,כפפות עמידות ,בגדי מגן עם שרוולים ארוכים
וכובע מחומר עמיד ו נעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש
לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר .בעבודות רעש יספק הספק לעובדיו גם אטמי אוזניים או
אוזניות .הספק יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות
לעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז.1997-
 .17.10היה ומחמת מחלה ,מילואים ,או כל סיבה אחרת לא יוכל הספק ו/או עובד מעובדיו לבצע את העבודות
בהתאם לחוזה זה ,חייב הספק להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות
נושא החוזה.
 .17.11המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש החלפתו של
כל עובד מעובדי הספק בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן הדרישה לספק.
 .17.12הספק מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח ,השגחה וביקרות מתמדת שלו או של פקחים
מטעמו .הספק מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל.1970-
 .17.13הוראה או דרישה שנמסרה למהנדס הביצוע ו/או למנהל העבודה ו/או לב"כ כוחו של הספק באתר
העבודות יראו אותה כאילו נמסרה לספק .בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על-
ידו לכך על-ידי המועצה לתת הוראות לעובדי הספק ובשמו ,כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של המועצה
לנקוט צעדים כנגד הספק ,ומבלי ליצור יחסי עובד מעביד בעניין ,ומבלי לגרוע מאחריות הספק בעניין.
 .17.14הספק ישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא .הספק יהיה האחראי
היחידי והבלעדי כלפי העובדים ,או המועסקים ,או מי מהם בגין כל אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב
או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו  -לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בתשלומים לביטוח
לאומי ,ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא ,שכר עבודה כמשמעותו בחוק
הגנת השכר ,תשי"ח ,1958-פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג ,1963-תשלומים
כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951-תשלומים והפרשות
לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן ,וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל
דין ,חוזה וחוזה קיבוצי ,וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם
או במקומם.
 .17.15הספק יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות החוקים
המפורטים להלן :חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ,1959-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951-חוק
דמי מחלה ,תשל"ו ,1976-חוק חופשה שנתית ,תשי"א –  ,1950חוק עבודת נשים ,תשי"ד ,1954-חוק שכר
שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו ,1996-חוק עבודת הנוער ,תשי"ג ,1953-חוק החניכות ,תשי"ג ,1953-חוק
חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט ,1949-חוק הגנת השכר ,תשי"ח ,1958-חוק פיצויי פיטורין,
תשכ"ג ,1963-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה ,1995-חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
וחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002-
 .17.16יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לספק על-פי החוזה כוללת בחובה את כלל העלויות ,לרבות מרכיב
רווח קבלני ,משכורות לעובדים על-פי חוק ,לרבות בגין שעות נוספות.
 .17.17מובהר ומודגש בזאת ,כי המועצה לא תשפה ו/או תפצה את הספק בגין התשלומים ו/או התוספות
למשכורותיהם של עובדיו ,וזאת לאורך כל תקופת החוזה (תקופת הביצוע והארכותיו (במידה ויהיו
הארכות) בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.
 .17.18הספק יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע שלבים שונים בעבודה ,ובלבד שאלה יעמדו ברמה
המקצועית האמורה לעיל ,ושזהותם תאושר מראש על ידי המנהל .לא אושרו קבלני המשנה על ידי
המנהל  -לא יהא הספק רשאי להעסיקם באתר.
מסירת עבודות שונות על-ידי המועצה ו/או הספק לקבלני משנה אחרים ,לא תגרע מאחריותו המלאה
על-פי חוזה זה ביחס לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבויות כלשהם על-פי חוזה זה .הספק או
מהנדס מוסמך מטעמו ,יהיה חייב להימצא בשטח ,לפקח על עבודות קבלני המשנה והקבלנים
האחרים ,אופן ביצועה והתקדמותה והוא יישאר הכתובת לפניות המועצה והמנהל גם ביחס לכל חלק
מהעבודה שתבוצע באמצעות קבלני-המשנה והקבלנים האחרים לרבות לעניין אחריותו הכוללת לנושא
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הבטיחות באתר העבודות ,קרי ממונה הבטיחות שימונה על ידי הספק יהיה אחראי על כלל הקבלנים
ועובדיהם שיעבדו באתר העבודות וזאת עד לסיום התקנת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע.

 .18מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
 .18.1הספק ייתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות המועצה לכל ספק אחר המועסק על-ידי
המועצה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על-ידי המועצה וכן לעובדיהם ,הן באזור העבודה
והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר
בשירותים ובמיכלים טמוני הקרקע שהותקנו על-ידיו.

 .19התמורה
(ימולא ע"י הרשות במעמד החתימה)
לפי פרק א':
 .19.1בעבור מיכל טמון קרקע מסוג מתכת:
.1

בתמורה לרכישת מיכל טמון קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה
הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל מוטמן בודד)

.2

בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל
ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא
כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).

 .19.2בעבור מיכל טמון קרקע מסוג נירוסטה:
.1

בתמורה רכישת מיכל טמון קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה
הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל מוטמן בודד)

.2

בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל
ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא
כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).

 .19.3בעבור מיכל טמון קרקע מסוג פלסטיק:
.1

בתמורה רכישת מיכל טמון קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה
הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל מוטמן בודד)

בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל
.2
ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא
כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
 19.4בעבור עבודות תשתית מיוחדות:
.1

בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על
ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש
תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל מ"ר תשתית).

.2

בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן
ירושלמית פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה תשלם המועצה לספק סך
של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).

פרק ב':
 19.5בעבור מיכל שקוע קרקע מסוג מתכת:
.1בתמורה לרכישת מיכל שקוע קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות
תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל שקוע בודד)
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.2בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל
מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
 19.6בעבור מיכל שקוע קרקע מסוג נירוסטה:
.1בתמורה רכישת מיכל שקוע קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות
תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל שקוע בודד)
.2בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המרכז וחוזה הקבלנות תשלם המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל
מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
 19.7בעבור עבודות תשתית מיוחדות:
 .1בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי
א בן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש תשלם
המועצה לספק סך של _______ ( ₪לא כולל מע"מ)(.לכל מ"ר תשתית).
.2בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית
פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה תשלם המועצה לספק סך של _______ ₪
(לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התמורה שלהלן כוללת כל הוצאות הכרוכות בביצוע העבודות,
לרבות תשלומים שונים לרשויות ו/או לגופים ציבוריים ולרבות ביצוע תגבורים בכלל שעות היום
והלילה ,וכן בחגים ומועדים והכל על פי הנחיות המועצה ומשטרת ישראל.
לתמורה (ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים) יצטרף מדד מע"מ כחוק.
מהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע למועצה.
לתשלום החודשי (ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים) יצטרף מדד מע"מ כחוק.
(להלן ביחד – התמורה)
 19.8מוסכם על הצדדים כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לספק ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות
הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה ,או על-פי כל
דין .הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמועצה העלאות או שינויים בתמורה ,בין מחמת עליות
שכר עבודה ,עלויות במחירי הסולר ו/או חומרי הבניין ו/או שינוים בשערי חליפין של המטבעות,
הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים ,אגרות או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין
במישרין ובין בעקיפין.
 19.9המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ( )7ימים מיום הגשת החשבון על-ידי הספק .המפקח יצרף
לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל.
 19.10חשבון יוגש עם התקנה של כל חמישה ( )5מוטמנים ,כאשר הוא חתום ומאושר בהתאם להוראות
המפורטות לעיל.
 19.11המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ( )7ימים מיום קבלת החשבון
וההשגות מהמפקח .המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או
יסרב לאשר את החשבון ,ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי בפחתה ו/או קיזוז ו/או ניכוי
הנדרשים מחשבון הספק עק ב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים
המחויבים על-פי חוק ,ויעבירו לגזברות.
 19.12גזברות המועצה תשלם לספק כנגד כל חשבון את הסכם שאושר ,בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז
ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על-ידי המנהל או הנדרשים על-פי חוק בתוך תשעים ( )90יום
מיום אישור החשבון על-ידי המנהל.
 19.13ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו כראיה ,לכאורה ,בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ולמועדיהם
ולמועד הגשת חשבונותיו.

 .20הסבת החוזה
.20.1

הספק מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו (לרבות התשלומים להם זכאי) ו/או את
חובו תיו לפי חוזה זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו,
זולת עובדיו או שליחיו ,בביצוע השירותים לפי חוזה זה ,אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של
המועצה בכתב ומראש.
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ויובהר ,כי הסבת או המחאת העבודות נשוא חוזה או חלקן זה מותרת ,ברם וכפי שצוין הדבר נתון
לשיקול דעתה של המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש.
ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על-ידי המועצה מצד
אחד לספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.
.20.2

נתנה המועצה את הסכמתה להסבת החוזה ,כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק
מאחריותו והתחייבויותיו על-פי החוזה ,וספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של
מבצעי העבודות.

.20.3

היה הספק תאגיד רשום יראו בהעברת  45%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין
אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת
המועצה כאמור לעיל.

 .21אי קיום יחסי עובד-מעביד
.21.1

מובהר בזאת כי חוזה זה הינו חוזה בין מועצה לבין ספק עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה ,כי הספק
הוא בעל עסק עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות וכי בינו לבין המועצה לא מתקיימים יחסי
עובד  -מעביד ,יחסי הרשאה ,סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.

.21.2

הספק יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן
השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

.21.3

הספק מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי .כמו כן מצהיר
הספק כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי.

.21.4

מובהר בזאת כי הספק הוא המעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלים מטעמו (לרבות קבלני
משנה) המעניקים שירותים ועבודות למועצה בהתאם לחוזה זה ,וכי אין בינם לבין המועצה יחסי
עובד-מעביד ,יחסי הרשאה ,סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.

.21.5

הספק ישפה את המועצה ,עם דרישתה הראשונה לכך ,בכל עת וללא הגבלת סכום ,בגין כל דרישה
ו/או תביעה שיופנו נגד המועצה מאת הספק ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או
על ידי צד שלישי כלשהו ,בקשר עם טענת יחסי עובד  -מעביד או יחסי מרשה  -מורשה או יחסי
סוכנות או יחסי שותפות בין המועצה לבין הספק ו/או הפועלים מטעמו בהענקת עבודות למועצה
ו/או מי מעובדיה ו/או אחר מטעמה ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או
בקשר עם כל חיוב ,חבות ,חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור ,לרבות מכח כל חוזה ,הסדר,
דבר חקיקה ,צו הרחבה ,נוהג וכיוצא באלה.

.21.6

מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הספק לבין שמועצה
בגין העבודות הניתנות על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו המעניקים שירותים למועצה בהתאם
לחוזה זה ,מטעמה ו/או אחר מטעמה על פי חוזה זה הינם יחסי עובד מעביד ,ישא הספק בכל
הסכומים אשר נפסקו כנגד המועצה בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

.21.7

למועצה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה
על-פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר ,כאמור בחוזה זה ,כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה על-
פי דין לתבוע בשל כך.

.21.8

הספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את המועצה בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה
שתופנה כלפיה ,בגין כל יחסי עובד-מעביד ,לרבות כאילו אשר יופנו איליו בעניין העבודות ולרבות
כאילו שיופנו איליו מכל סיבה אחרת.

 .22ביטוחים -
.22.1

מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על-פי דין ,הרי שעל הספק לבטח את עצמו ואת המועצה
ביחד ולחוד (אחריות צולבת) על חשבונו למשך כל תקופת החוזה (לרבות כל תקופות הארכת החוזה)
בביטוח מעבידים ,ביטוח כלי רכב מקיף וחובה ,ביטוח צד שלישי ,הכל בהתאם לאישור על קיום
ביטוחים המצ"ב כנספח ב' לחוזה ומהווה כחלק בלתי נפרד ממנו.

.22.2

הספק מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו למועצה את הקבלות עבור דמי
הפרמיות ולמלא אחר הוראות כל פוליסה ,הכל בכדי להבטיח את תוקף הפוליסות במשך כל תקופת
החוזה ו/או הארכתו.

.22.3

על הספק לקבל את אישורה המוקדם של המועצה לנוסח הפוליסות ולהיקפן .עם חתימת חוזה זה
ימציא הספק בעצמו למועצה את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל.
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.22.4

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה ,תהיה רשאית המועצה לבצע את
הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות הפרמיות השוטפות,
והמועצה תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא ,וכן
רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.

.22.5

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין ,מתחייב הספק לערוך
על חשבונו את הביטוחים כמפורט בנספח ב' לחוזה  ,ולהמציא למועצה את נספח ב' שהוא חתום על-
ידי חברת הביטוח.

.22.6

כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת המועצה בכתב לפחות ששים
( )60יום מראש ,ויהיה כפוף לאישור המועצה.

.22.7

פוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות למועצה או למי
שהמועצה תורה לשלם לו ,כאשר די בחתימת המועצה על כתב קבלה וסילוקין לתשלום סכום
התביעה.

.22.8

סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות ,אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים.

.22.9

הספק מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על-פי חוזה זה .אי קיום תנאי פוליסות
הביטוח על-ידי הספק ,לא יפגעו בזכויות המועצה.

 .22.10מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח מובהר ומודגש בזאת כי הספק
אחראי כלפי המועצה ,כלפי עובדיו ,כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי ,לכל נזק שייגרם כתוצאה
ממעשה או מחדל של הספק ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו למועצה
ו/או למערכות הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש ,כתוצאה מביצוע העבודות (במישרין
או בעקיפין) ו/או חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה מאי ביצוע העבודות
ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה ממחדלו של הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הספק.
 .22.11הספק ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט
ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.

 .23אחריות ,שיפוי ופיצוי
.23.1

המועצה ו/או כל אדם ו/או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמה של המועצה ו/או מטעמה בכל
העניינים המפורטים או הנוגעים לחוזה זה ו/או לנספחיו ו/או לביצועו ו/או לאופן ביצועו ,לא יישא
בשום אחריות כלפי הספק ו/או כלפי אדם אחר והספק מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל
הנובעת מהעניינים המפורטים לעיל ,למעט במקרים של פעולה בזדון מצד המועצה.

.23.2

הספק יהיה אחראי (לרבות בפלילים) בגין כל פגיעה ,מפגע ,נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס,
אובדן רווח וכל נזק וכיו"ב אשר יגרמו ,במישרין או בעקיפין ,למועצה ו/או לציודה ,ו/או לצד שלישי
ו/או לגופו ו/או לרכושו ,לרבות לעובדי הספק ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של הספק
ו/או נותן שירותים מטעמו ,לרבות מפגע סביבתי ו/או מפגע רעש אשר יגרמו ,במישרין או בעקיפין,
מעבודות הספק.

.23.3

מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה מכוח כל דין ו/או חוזה ,מוסכם בזה כי ,הספק ישפה ויפצה
את המועצה ,בתוך שלושה ( )3ימים מדרישתה הראשונה לכך ,בגין כל נזק שיגרם לה כאמור בחוזה
זה ,ללא הגבלת סכום בסך של  ₪ 400,000כפיצוי מוסכם ,כל זאת מבלי שיהיה על המועצה להמציא
לספק כל חשבון ,מסמך ,הוכחה ו/או ראיה ,ומבלי שיהיה על המועצה לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי
כלשהו ,תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.

.23.4

על הספק ת חול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות,
וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים מטעמו של
הספק למועצה ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של הספק ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד
שלישי כלשהו ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של הספק ,כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע
או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות הספק על פי חוזה זה.

 .24פיצויים בגין איחורים
.24.1

היה ולא ישלים הספק את התקנת מיכלים טמוני ו/או שקועי הקרקע ,עד למועד ,כמוגדר בחוזה זה
או לפי הארכות שניתנו לו כמפורט בחוזה ,ישלם הספק למועצה את הסכומים שיפורטו בסעיף 25
להלן ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,בעד כל יום של איחור בפרק הזמן.

.24.2

המועצה תהיה רשאית לקזז את סכום הפיצויים האמורים בסעיף  25להלן מכל סכום שיגיע ממנה
לספק בכל זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים האמורים ,אין בו כדי
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לשחרר או לגרוע מהתחייבותו של הספק להשלים את העבודות ו/או מכל התחייבות אחרת לפי
החוזה .אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למועצה לפי חוזה זה ו/או
לפי כל דין.
.24.3

בגין כל יום איחור יחויב הספק בפיצוי בסך  1,000ש"ח וזאת עד ל 30 -איחור .עלתה תקופת האיחור
על  30יום יחויב הספק בפיצוי בשיעור של  1,500ש"ח ליום אשר יחושב החל מהיום הראשון לפיגור.

 .25תיקון ליקויים ,קיזוזים ,הפחתות וניכויים
.25.1

הספק מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך
המועד שנקבע על-ידם לתיקון הליקוי .לא תיקן הספק במועד את הליקויים כאמור ,המועצה
רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי מטעמה על חשבון הספק .תיקנה המועצה את
הליקויים כאמור ,תהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת
של  15%הוצאות מיוחדות .אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המועצה בעניין זה
ובמקרים מעין אילו.

.25.2

אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על-ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם המועצה
במהלך העבודות ,והספק לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב
בעניין ,רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לספק סכומים המכמתים את הנזק בצירוף
פיצוי ושיפוי המועצה על גרימת הליקוי .בתום כל חודש קלנדארי יפרט המנהל את רשימת
הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם ,ויעבירם לספק.

.25.3

הספק רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים ( )30יום מיום מסירת רשימת הליקויים
לספק; הערעור ייעשה בכתב לגזבר המועצה ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו בעניין
תהא סופית; גזבר המועצה ו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך
ארבעים-וחמישה ( )45יום מיום הערעור בעניין על-ידי הספק.

.25.4

הספק ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת
בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן ,כל זאת בלא להפחית
מזכויות המועצה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי –

הליקוי

סכום הקיזוז
המוסכם בשקלים
חדשים
לכל מקרה בודד

דיווח שאיננו נכון ביחס
לתוכניות ו/או המפרטים ו/או
מדידות ו/או התיקונים
וכיו"ב

5,000

הליקוי

סכום הקיזוז
המוסכם בשקלים
חדשים
לכל מקרה בודד

איחור יומי בתיקון נזק לתשתית

1,000

אי הכנת לוח זמנים לביצוע
העבודות ,לכל יום איחור

500

אי ניקוי אתר העבודות וסביבתו,
לכל יום

1,000

אי עמידה בלוח הזמנים ,לכל
יום

1,000

השלכת פסולת ושארית חפירה
באתר פסולת שאיננו מורשה על-
ידי המשרד להגנת הסביבה

10,000

אי עמידה בתקופת הביצוע,
לכל כלי אצירה לכל יום

1,000

אי ביצוע הוראות המנהל או
המפקח (לכל הוראה)

3,000
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עיכוב/איחור עד ל 30 -יום
בטיחות בביצוע

אי עמידה בתקופת הביצוע,
לכל יום עיכוב/איחור מעבר
ל 30 -יום

1,500

אירוע הפרת
העבודות

אי ניהול יומן עבודה מסודר
כמפורט בחוזה ,ביחס לכל
שבוע ו/או אי העברת היומן
למועצה ,לכל פעם

3,000

עבודה ללא מדי עבודה ו/או ציוד
עבודה נדרש (בכל יום ולכל לפועל)

מסירת עבודות לספק משנה
ללא אישור לכל יום

2,500

3,000

400

.25.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל
מהספק בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר ,לכאורה ,מגיע לספק לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל
המועצה לשלמו לספק ,אשר לדעת המנהל מגיע מהספק למועצה ו/או לצד שלישי על-פי חוזה או על-
פי דין או על-פי חוק ו/או על-פי החלטה שיפוטית ,בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.

.25.6

הספק לא ישבית ,חלקית או מלאה ,את עבודותיו נשוא החוזה (ו/או יעכב את ביצוע העבודות) ,מכל
סיבה שהיא ,לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הספק לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך
כספי ו/או משפטי עם המועצה ו/או מכל סיבה אחרת .השבית הספק את עבודותיו ישלם הספק
למועצה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  ₪ 1,000לכל יום איחור ,לכל מיכל מוטמן
אשר היה איחור בהצבתו; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של המועצה לקזז ו/או
להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת הפעילות ,לרבות באמצעות חילוט ערבות
הביצוע .כמו כן רשאית המועצה לתבוע את הספק בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה
מהשבת עבודות הספק.

.25.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המועצה על-פי כל דין ו/או
חוזה זה ,הרי שהמועצה רשאית ,במקרה של השבתה כאמור ,להעסיק ספק/נים או עובדים אחרים
בביצוע העבודות (או חלקם) ו/או לבצע את העבודות (או חלקן) בעצמה ,ולחייב את הספק בכל
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של  15%הוצאות מיוחדות של המועצה.

 .26ערבות ביצוע ובטוחות נוסף
.26.1

להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה ,יפקיד הספק בידי המועצה לפני
מועד החתימה על החוזה ,ערבות בנקאית ,צמוד למדד המחירים לצרכן החיובי בלבד ,בנוסח המוצע
המצורף (או בדומה לו) בנספח ערבות ביצוע על סך  50,000ש"ח (במילים – חמישים אלף .)₪

.26.2

ערבות הביצוע ,תהא בתוקף לתקופה של שנים-עשר ( )12חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.
שלושים ( )30יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הספק את תוקפה של הערבות הביצוע
לתקופה נוספת ,כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף שישים ( )60יום נוספים מעבר למועד סיום
ההתקשרות; האמור איננו מפחית מזכותה של המועצה להאריך את ערבות הביצוע בהתאם להודעה
מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע ,אם כי חובת הארכה חלה על הספק.

.26.3

הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע ,וכל הוצאה אחרת נדרשת.

.26.4

לא קיים הספק תנאי מתנאי חוזה זה ,או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה ,לשביעות
רצון המועצה ,תהא רשאית המועצה לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה
בסעיף זה ,מבלי שיוכל הספק להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור .הערבות תהא בלתי מותנית
וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה.

.26.5

סכום הערבות שנגבה על-ידי המועצה ,ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט ,מבלי שתהא לספק זכות
כלשהי לבוא כלפי המועצה או כלפי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או
אדם אחר מטעמה ,בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של
המועצה בגין הפרת החוזה.

.26.6

בנוסף לערבות הביצוע ,רשאית המועצה לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לספק ולקזז ו/או
להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים ,כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הספק כלפי
המועצה ו/או כלפי כל צד שלישי.
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה המועצה תהא רשאית לעכב ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,מתוך
תשלומי הספק סך השווה ל 10% -מכל סכום חשבון שאושר לתשלום (קרי ,סך כולל של  10%מכלל
התמורה החוזית על-פי החוזה); סכום העיכבון הנ"ל ישמש להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות
הספק על-פי תנאי החוזה והבטת כל סכום שהספק יהיה חייב למועצה במידה והספק לא יעמוד
בהתחייבויותיו; במקרה של הפרה על-ידי הספק את הוראה מהוראות החוזה תהא רשאית המועצה
להותיר בידיה את סכום העיכבון או חלקו ,וזאת לשם כיסוי נזקיה ו/או כחלק מהפיצוי המוסכם
שעל הספק לשלם למועצה בגין הפרותיו ו/או כפיצוי ושיפוי המועצה עקב הפרות הספק.
.26.7

ערבות הביצוע ו/או סכום הכספים שעוכבו כאמור יושבו/ישולמו לספק בהתקיים כל התנאים
שלהלן:
 .26.7.1הספק השלים את ביצוע העבודות במלואן כמפורט בחוזה והמנהל אישר את התאמתן לתנאי
החוזה.
 .26.7.2נסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ונפרעו כל חובות הספק עלפי המועצה.
 .26.7.3לא תהיה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד המועצה על-ידי צד שלישי שעילתה העבודות
נושא החוזה.
 .26.7.4הספק המציא למועצה כתב העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לספק ו/או לקבלני המשנה
כל תביעה ודרישה מהמועצה בגין ביצוע העבודות.
 .26.7.5הספק המציא למועצה את ערבות הבדק בהתאם לנוסח המוצע בנספח ד' אשר תהא בתוקף
במשך כל תקופת האחריות נשוא המיכלים טמוני הקרקע.
 .26.7.6אין באמור לעיל משום ויתור מצד המועצה על זכותה לסעדים אחרים כנגד הספק מכל מין וסוג
שהוא.

 .27הפרת החוזה וביטולו
 .27.1לא ימלא הספק את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו
על-ידי המועצה ,או לא ימלא הספק אחר הוראותיה של המועצה ,רשאית המועצה להתרות בו ולדרוש
את ביצוע העבודות כראוי .ההתראה תהיה בעל-פה או בכתב.
 .27.2לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ( )3ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה ,תהיה
המועצה רשאית לבטל את החוזה ,להפסיק את ביצוע העבודות על-ידי הספק לפרק זמן משתנה ולבצע
את העבודות בעצמה ו/או למסרה לאדם אחר ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה
בנדון.
 .27.3הודיעה המועצה לספק על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל ,תשלם המועצה לספק רק תמורת עבודות
שביצע הספק עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על-ידי המועצה ,בניכוי ו/או בפחתה ו/או בקיזוז כל
סכום לו זכאית המועצה מהספק על-פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות המועצה עקב ו/או כתוצאה
מהפרת החוזה על-ידי הספק ,לרבות השלמת העבודות על-ידה (ככל שתבחר המועצה לעשות זאת על-פי
שיקול דעתה הבלעדי).
 .27.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות האוטומטיות אשר
ניתנו לה בהתאם לחוזה זה ,לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או
חלקה.
 .27.5אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לנקוט כנגד הספק צעדים משפטיים ו/או לתבוע
כל סעד ו/או תרופה על-פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.
 .27.6אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הספק בהתאם לחוזה
זה ובהתאם לכל דין ,וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה ,המזכה את המועצה בכל סעד על-
פי החוזה זה ועל-פי כל דין.
 .27.7מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות ,הנתונים למועצה ,לפי חוזה זה ולפי כל דין (לרבות חילוט הערבות
הבנקאית) ,הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את
חוזה זה ו/או לסלק את הספק באופן מיידי מביצוע העבודות ומאזור העבודות ו/או לבצע את העבודות
באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך אחרת –
(א) אם הספק הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-פי חוזה זה.
(ב) אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל (זמני או קבוע) ,או אם הוגשה
בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.
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(ג) אם הספק יפשוט את הרגל ,או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים
לגבי נכסיו כולם או חלקם ,או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו ,או
במקרה של גוף מאוגד ,נתקבלה על-ידו החלטה על פירוק מרצון ,או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק,
או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני ,או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי
פקודת החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג.1983-
(ד) במקרה והוטל עיקול על רכושו של הספק ,או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה
לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו.
(ה) במקרה והספק הפסיק את העבודה למשך שלושה ( )3ימים ללא סיבה מספקת ,לדעתה של
המועצה ,או אם הספק הסתלק מביצוע חוזה זה.
(ו) כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה ,או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע
חלקה ,או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על-ידי המנהל
או המפקח ,או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על-פי לוח הזמנים ,או שהינו
מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על-פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה ( )3ימים
ו/או פרק זמן אחר שנקבע על-ידי המנהל בהודעה שנמסרה לספק בכתב ,להוראה בכתב של
המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח
הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.
(ז) בכל מקרה בו הספק הפר חוזה זה בהפרה יסודית ,או שהספק הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו
לא תוקנה בתוך עשרה ( )10ימים מיום שהספק יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע
על-ידי המנהל בהודעה שנמסרה לספק.
(ח) אם תגרם לספק (חס וחלילה) נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה תישלל ממנו
היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו/או מנהליה.
(ט) כשהספק הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק ספק משנה בביצוע העבודות בלי
הסכמת המועצה מראש ובכתב.
(י) הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך
הזמן שנקבע לכך על-ידי נותן ההוראה.
(יא) אם נסתיימה חקירה פלילית והוגשו ממצאיה או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי מבעלי
מניותיו ו/או מנהליו.
(יב) התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה ,או שהספק
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק.
(יג) התברר כי הספק מסר למועצה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע תפקידיו.
(יד) הספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות העבודות נשוא החוזה.
 .27.8עם סיום העבודה כאמור ,יערך חשבון של ההוצאות והתשלומים שהוציא המועצה לשם השלמת
העבודה על ידו ושל ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך להשלים את העבודה בעצמו.
 .27.9הפר הספק הוראה מהוראות החוזה ,רשאית המועצה לעשות גם כל אחת מהפעולות המפורטות להלן –
(א) לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על-ידי הספק.
(ב) לתבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.
(ג) לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות (או חלקן) שהספק חייב בביצועם על-פי חוזה
זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך ,בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות
קיזוז מחשבונותיו.

 .28זכויות בקניין רוחני וחובת סודיות
 .28.1כל זכויות היוצרים וזכויות הבעלות בקניין הרוחני בקשר לעבודות נשוא המכרז ,החוזה ונספחיהם,
לרבות כל זכות יוצרים ,פטנט ,המצאה ,מדגם ,סודות מסחריים ,יצירה ,חידוש ,פיתוח ,תגלית ,גילוי,
רעיון ,שיטה ,טכנולוגיה ,שיטות עבודה ,תהליכים ,נתוני מחקר ,זכויות אלקטרוניות ,דו"ח ,תכנית,
מפרט ,שרטוט ,תכנית ו/או כל זכות אחרת ,יהיו בבעלותה המלאה והמוחלטת של המועצה ,אין ולא
תהא לספק ו/או למי מטעמו כל זכות ,מכל מין וסוג שהוא בהן ,והמועצה תהיה זכאית לעשות בהן כל
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שימוש ו/או דיספוזיציה ו/או שיכפול וכיו"ב לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לרבות רישום
הזכויות על שמה ,ו/או העברתם ו/או הרשאת שימוש בהן לאחר.
בעבור האמור לא יהיה הספק זכאי לקבל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בחוזה.
 .28.2הספק ישפה ויפצה את המועצה ,בתוך שבעה ( )7ימים ממועד דרישתה הראשונה ,בגובה כל תשלום
ו/או דמי נזק ו/או חוב כספי ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או תביעה בהם תאלץ המועצה ו/או מי מטעמה
לשאת בשל טענה ו/או תביעה שיופנו נגדה בקשר עם שימוש ו/או העתקת מסמכים ו/או חומר מכל
סוג שהוא השייך לאדם אחר ,ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות בעלות בקניין רוחני אחרות
בקשר לעבודות נשוא החוזה ו/או המכרז ונספחיהם ,לרבות שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט.
המועצה תודיע לספק ,בסמוך לאחר המועד בו נדרשה לשלם כאמור ואודות הדרישה.
למועצה תעמוד הזכות לקזז ו/או לעכב כספים מחשבונות הספק בגין האמור ,ואף לחלט את ערבותו
בעניין.
 .28.3הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות מוחלטת ,ולגרום לכך ,כי עובדיהם ,שלוחיהם ונציגיהם ישמרו
בסודיות מוחלטת ,כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין ,לחוזה ונתוניו ,לרבות ביחס לתוכניות,
המפרטים ,השרטוטים וכיו"ב נשוא העבודות .חובת הסודיות בתקופת קיום החוזה ובתקופה
שלאחר סיום קיום החוזה .חובת הסודיות תחול בין אם נדרש ביצוע השירותים ובין אם לאו.
בעניין זה הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להשתמש בשום מסמך או מידע הקשור בהליכי התכנון או
במימוש הפרויקט/העבודות  .המתכנן מתחייב כי ולא יעביר שום תוכנית ,מפרט ,תקן ,מסמך ו/או
מידע ו/או דיסקט הקשור בעבודה לצד שלישי ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמועצה .בגמר
ביצוע העבודה יוחזר למועצה כל חומר שנמסר למתכנן בקשר אליה.

 .29שונות
 .29.1גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או סתירה
בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים ,יפנה הספק למנהל על-מנת לקבל
הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש אשר יינתן על-ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הספק.
כמו כן מחלוקות ו/או שאלות שהתעוררו ביחס לקיום החוזה ו/או ביצוע העבודות ו/או סוגי החומרים
ו/או לוחות הזמנים ו/או אופן ביצוע העבודות וטיבן ו/או אישור חשבונות ביניים ו/או אישור חשבון
סופי וכיו"ב יועברו למנהל על מנת לקבל את החלטתו בעניין; החלטה אשא תינתן על-ידי המנהל
תהא סופית ומוחלטת ותחייב את הספק.
 .29.2ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא
יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה.
 .29.3הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי חוזה זה תחשב כהתחייבות
עצמאית ונפרדת ,והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה ,התחייבות ,או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא
יי גרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות .היה והוראה ו/או
הוראות הכלולות בחוזה זה יחשבו ,מסיבה כלשהי ,כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת
אכיפתן ,הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן
בהתאם לדין החל.
 .29.4כל ההוצאות החיובים ,המסים ,האגרות וההיטלים מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בביצוע העבודה
ובמילוי כל התחייבויות הספק על-פי חוזה זה ,מיום חתימת חוזה ואילך ,יחולו וישולמו על-ידי הספק
לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ההוצאות בגין חומרי בניה ,ציוד ,כלים ,חומרי עזר ,שכר עבודה
על כל מרכיביו ,לרבות – שכר הספק ,שכר קבלני המשנה ,שכר היועצים למיניהם ,התקנות ,הוצאות
הקמתם ופירוקם של מבנים ארעיים כלשהם ,הוצאות שמירה ,סימון ,גידור ,ושילוט אתר הבניה,
הוצאות הובלת החומרים הציוד ,הכלים ,העמסתם ,פריקתם ,אחסונם ,שמירתם ,הוצאות הביטוח,
הוצאות הקשורות בהכנת דרכי גישה לאתר ,הוצאת ניקוי וסילוק הפסולת במהלך הבניה ובסיומה.
 .29.5הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות ,וחוקי עזר
שהוצאו ו/או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת.
 .29.6כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר לחוזה זה ,פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו ,וכל תביעה בקשר
לכך ,יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז מרכז בהתאם לסמכותם העניינית של בתי-המשפט
במחוז ,והצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה.
 .29.7כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה .מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד
למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעים ושתים ( )72שעות ממועד
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

המשלוח ,אם נמסרה ביד  -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -ביום בו נשלחה ,בכפוף
לאישור טלפוני על קבלת הפקס.

ולראיה באו הצדדים על החתום –
מועצה מקומית תל מונד

הספק
שם הספק – _____________________________
ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד – _________________
שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה –
__________________; ת.ז________________ .
__________________; ת.ז________________ .

נספח א' לחוזה

כתב ערבות בנקאית
(ערבות ביצוע)
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
(להלן :המועצה)
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר _______________
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

 .1על-פי בקשת _____________ (להלן – הנערב) מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _______________ .מרחוב
___________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) ,אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר
למילוי כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה נשוא מכרז פומבי מס' ______ ,לאספקה והתקנת מיכלים
טמוני ו/או שקועי קרקע במועצה תל מונד ,לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד
לסכום כולל של ( ₪ 50,000במילים – חמישים אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד
המחירים לצרכן (כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה
ידוע במועד חילוט הערבות (להלן – סכום הערבות).
 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה,
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או
באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 .4לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ (כולל).
 .6תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה באופן חד
צדדי לבנק ,בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופה של שנים-עשר ( )12חודשים נוספים מהמועד
הנקוב בסעיף  5דלעיל.
 .7כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב
בסעיף  5לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם
הוארכה) כאמור בסעיף  6דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 .8ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק
טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.

נספח ב' לחוזה

אישור על קיום ביטוחים-
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
(להלן – המועצה)
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ______________ (להלן – הספק)
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

בגין חוזה קבלנות מס' _____ מיום ___________ בעניין אספקת והצבת מיכלים טמוני ו/או
שקועי קרקע (להלן – החוזה ,העבודות ו -המועצה בהתאמה)
אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן –
 .1אנו הוצאנו לבקשת הספק פוליסות לביטוח ביצוע העבודות על-פי חוזה הקבלנות בין המועצה לספק
כמפורט להלן –
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת ו/או
הקשורה לביצוע החוזה ,לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על-ידי כלי רכב מעל לגבולות
האחריות הסטנדרטים של כל הרכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על-ידי ביטוח רכב חובה.
גבול האחריות למקרה ( $ 500,000 -----דולר ארה"ב).
לתקופה ( $ 5,000,000 -----דולר ארה"ב).
 .2ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על-ידי הספק בעבודות לרבות קבלני משנה
ועובדיהם .הביטוח מורחב לשפות את המועצה ,במידה ותיקבע כמעבידתם של עובדי הספק או שלוחיו
בגבולות אחריות שלא יפחתו מ( $ 500,000 -דולר ארה"ב) למקרה ו( $ 5,000,000 -דולר ארה"ב)
לתקופה.
 .3ביטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות.
 .4ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות.
 .5בפוליסות הביטוח של הספק ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל הבא מטעמה ,לרבות
חברות בנות ושלובות של המועצה.
 .6תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא מיום _______________ (כולל) ועד ליום _____________
(כולל) ,והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד ההסכם יהא בתוקף (לרבות תקופות
האופציה) ,אלא אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול על-ידי ראש המועצה או גזבר המועצה.
 .7אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים (למעט ביטוח החובה) נכללים התנאים הבאים –
א .המועצה לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים.
ב .בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת.
ג .נכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות ייעשה בהודעה מוקדמת אשר תימסר למועצה ששים ( )60יום
לפני מועד הביטול.
ד .מבוטלת זכות כלפי המועצה.
 .8הספק לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וכל ההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים.
 .9זכויות המועצה לא תיפגענה עקב אי הודעה על קרות אירוע ,הגשת הודעה על תביעה ,הגשת תביעה
וכיוצא בזאת ,אלא אם כן המקרה היה ידוע למועצה ,שלצורך אישור זה מוגדרת המועצה והממונה על
נושאי הביטול של המועצה.
 .10כל סעיף בפוליסה (אם ישנו כזה ,ככל שישנו) המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את
אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה ו/או הספק ,ולגבי הספק הרי שהביטוח על-פי
פוליסות הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על-פי תנאיו.
 .11בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות ,המפקיעים ו/או המגבילים את הכיסוי בקשר עם
משאיות ,מנופים ,מעליות ,טעינה ופריקה ,מכשירי הרמה ,ירידה מכלי רכב וכלי רכב (מלבד האחריות
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה )1975-התפוצצות ,אש ,אדים ,שיטפון ,בהלה ,נוזלים,
מזון ,משקאות ,מוצרי שמן ונפט ,זיהום תאונתי מכל מין וסוג ,קבלנים ,קבלני משנה ,עובדים ,עבודות
נוער ,בעלי חיים ,אופניים ,אופנועים ,רכוש של המועצה שבו פועל הספק.
 .12ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על-ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בו או
בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

פרטים –
שם חברת הביטוח_______________________ :
כתובת חברת הביטוח ,______________________ :טל' ______________ :פקס____________ :
שם סוכן הביטוח___________________________ :
כתובת סוכן הביטוח ,_______________________ :טל' ______________ :פקס____________ :
פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ________________________
פוליסת ביטוח מעבידים מס' ______________________________

______________________
חתימה וחותמת חברת הביטוח

____________________
תאריך

נספח ג' לחוזה

פרטי חשבון בנק
לכבוד,
מועצה מקומית תל מונד
(להלן :המועצה)
א.ג.נ,.
 .1שם הספק – _________________
 .2מספר ת.ז/.ח.פ/.ח.צ /.מספר רישום – _________________.
עמוד  48מתוך 53
© כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

 .3מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום –
רחוב __________ :מס' ____ :ת.ד ______ :.ישוב _________ :מיקוד___________ :
טל' ________________ :פקסימיליה_________________ :
 .4פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית –
שם הבנק __________ :מס' הבנק________ :שם הסניף _________ :מס' הסניף_____ :
מס' חשבון. _________________ :
מרחוב ____________ :מס' ___________ :ישוב ___________ :מיקוד__________ :
טל' ________________ :פקסימיליה_________________ :
הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת ,כי במידה ויופקדו על-ידכם בשגגה כספים בחשבוננו
באמצעות העברה בנקאית ,אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות המועצה.
_________________
תאריך

_________________
חותמת חתימת הספק (המציע)
 .5אישור עורך-דין –

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הספק (המציע) וכי מי
שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הספק (המציע) וחתימתו מחייבת את הספק (המציע) לכל
דבר ועניין.
___________________
חתימה וחותמת עורך-הדין
 .6אישור הבנק –
הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הספק
(המציע) ,אשר הינו לקוח הבנק.
_________________
תאריך

_________________
חותמת חתימת הבנק

נספח ד' לחוזה

כתב ערבות בנקאית
(ערבות בדק)
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
(להלן – המועצה)
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר _______________
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

.1

על-פי בקשת _____________ (להלן – הנערב) מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _______________ .מרחוב
___________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) ,אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר
בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בתקופת הבדק על-פי חוזה נשוא מכרז פומבי מס'
5/2018לאספקה והתקנת מיכלים טמוני ושקועי קרקע במועצה תל מונד ,לשלם לכם כל סכום
שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של ( ₪ 50,000במילים – חמישים אלף  )₪בתוספת
הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בין המדד שהיה ידוע ביום
הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן – סכום הערבות).

.2

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

.3

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ()7
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי ראש המועצה ו/או גזבר
המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב
במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת
המציע הנערב.

.4

לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ (כולל).

.6

תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה באופן חד
צדדי לבנק ,בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופה של שנים-עשר ( )12חודשים נוספים
מהמועד הנקוב בסעיף  5דלעיל.

.7

כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב
בסעיף  5לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם
הוארכה) כאמור בסעיף  6דלעיל.

.8

לאחר מועד זה ,תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

.9

ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק

טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

נספח ה' לחוזה הקבלנות

הצעת המחיר (לא כולל מע"מ) ואומדן כמויות
 .1אומדן נתונים בדבר אספקת והתקנת מיכלים טמוני ושקועי קרקע במועצה תל מונד.
כמות מיכלים טמוני קרקע הנדרשת הינה  9מיכלים מוטמנים.
כמות מיכלים שקועי קרקע הנדרשת הינה  9מיכלים שקועי קרקע.
המועצה תהא רשאית לדרוש אספקתם של מיכלים נוספים או פחותים מההיקף המפורט לעיל ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.

פרק א':
 .2הצעת המחיר בגין מיכל מוטמן בנפח  5קוב ,מסוג מתכת –
 .1עבור רכישת מיכל טמון קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא
המחיר המרבי לרכישה סך של ( ₪ 42,000במילים :ארבעים ושניים אלפי ( )₪לא כולל מע"מ)(.לכל
מוטמן בודד).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
לרכישת מיכל טמון קרקע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________( ₪במילים:
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מוטמן בודד).
 .2בתמורה לכלל עבודות התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי לביצוע סך של ( ₪ 3,500במילים :שלושת
אלפים וחמש מאות ( .)₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .בתמורה ליחידה בודדת).

 .3הצעת המחיר בגין מיכל מוטמן בנפח  5קוב ,מסוג נירוסטה –
 .1עבור רכישת מיכל טמון קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא
המחיר המירבי לרכישה סך של ( ₪ 45,000במילים :ארבעים וחמישה אלפי ( )₪לא כולל מע"מ)(.לכל
מוטמן בודד).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
לרכישת מיכל טמון קרקע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________₪
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מוטמן בודד)
 .2בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי לרכישה סך של ( ₪ 3,500במילים :שלושת
אלפים וחמש מאות ( .)₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .בתמורה ליחידה בודדת).

 .4הצעת המחיר בגין מיכל מוטמן בנפח  5קוב ,מסוג פלסטיק –
 .1עבור רכישת מיכל טמון קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא
המחיר המירבי לרכישה סך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף ( )₪לא כולל מע"מ)(.לכל מוטמן
בודד).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
לרכישת מיכל טמון קרקע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________₪
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מוטמן בודד)
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

 .2בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי לרכישה סך של ( ₪ 3,500במילים :שלושת
אלפים וחמש מאות ( .)₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .בתמורה ליחידה בודדת).

 .5הצעת המחיר בגין עבודות תשתית מיוחדות (יובהר כי המחיר הנ"ל בגין תשתיות
מיוחדות ולא תתווספנה למחיר החפירה והחזרה כקדמותה) (אופציונאלי) –
 .1בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי
אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש יהא המחיר
המרבי לביצוע סך של ( ₪ 1,000במילים :אלף ( .)₪לא כולל מע"מ)(.לכל מ"ר תשתית).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מ"ר תשתית) .
 .2בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית
פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה יהא המחיר המרבי לביצוע סך של 1,500
( ₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה למ"ר).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
לביצוע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________₪
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .בתמורה למ"ר).

פרק ב':
 .6הצעת המחיר בגין מיכל שקוע בנפח  5קוב ,מסוג מתכת –
 .1עבור רכישת מיכל שקוע קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא
המחיר המרבי לרכישה סך של ( ₪ 42,000במילים :ארבעים ושניים אלפי ( )₪לא כולל מע"מ)(.לכל
שקוע בודד).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
לרכישת מיכל שקוע קרקע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________( ₪במילים:
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מוטמן בודד).
 .2בתמורה לכלל עבודות התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי לביצוע סך של ( ₪ 3,500במילים :שלושת
אלפים וחמש מאות ( .)₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .בתמורה ליחידה בודדת).

 .7הצעת המחיר בגין מיכל שקוע בנפח  5קוב ,מסוג נירוסטה –
 .1עבור רכישת מיכל שקוע קרקע ,בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא
המחיר המירבי לרכישה סך של ( ₪ 45,000במילים :ארבעים וחמישה אלפי ( )₪לא כולל מע"מ)(.לכל
מוטמן בודד).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
לרכישת מיכל שקוע קרקע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________₪
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מוטמן בודד).
 .2בתמורה לכלל עבודת התשתית הנדרשות (הכולל :חציבה ,חפירות וכיוצ"ב) ,בהתאם לכלל ההוראות
ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי לרכישה סך של ( ₪ 3,500במילים :שלושת
אלפים וחמש מאות ( .)₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה ליחידה בודדת).
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .בתמורה ליחידה בודדת).

 .8הצעת המחיר בגין עבודות תשתית מיוחדות –
 .1בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות ,הן לצורך בניית מדרכה מסביב שקוע על ידי
אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים ,והן במיכל שקוע קרקע שנמצא בגובה הכביש יהא המחיר
המרבי לביצוע סך של ( ₪ 1,000במילים :אלף ( .)₪לא כולל מע"מ)(.לכל מ"ר תשתית).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
(במילים:
___________₪
על
הכל
בסך
יעמוד
ההנחה
לאחר
לביצוע
_______________________________) (לא כולל מע"מ)( .לכל מ"ר תשתית) .
 .2בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית
פנימי וחיצוני ו\או ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת המועצה יהא המחיר המרבי לביצוע סך של 1,500
( ₪לא כולל מע"מ)(.בתמורה למ"ר).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר
לביצוע לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על _______ ( ₪במילים)________________________ :
(לא כולל מע"מ)( .בתמורה למ"ר).
מובהר ומודגש ,כי המחיר הנ"ל הוא עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות על נספחיו ,מהווה
מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען ,על-פי תנאי
המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם ,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל ,תשלומי עובדים ,דלק ,סולר ,בלו,
ביטוחים ,ציוד ,חומרי ניקיון ,ערבויות ,מיסים ,ביטוח לאומי ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת חוזה
הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי
המכרז ,כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים,
לרבות אופן ביצוע העבודות ,הציוד הנדרש לביצוע העבודות ,מספר העובדים הנדרשים לביצוע
העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו .במסגרת זאת
מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח ביצוע העבודות הנ"ל ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח
המועצה  ,לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים ,הידע והניסיון לביצוע
העבודות מלואם ובשלמותם.
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז
(לרבות פרוטוקולי ה בהרות) וחוזה הקבלנות על נספחיהם ,לרבות כל נתון המופיע בהם ,אשר יועלו
על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז ,לא יתקבלו.
שם המציע ,____________ :ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________.
המוסמך לחתום בשם המציע ,_______________ :ת.ז._________________ .
חתימה וחותמת של המציע ,_________________ :תאריך.______________ :
אישור עורך-דין
הנני מאשר כי היום ________ ,הופיע ה"ה ______________ הנושא ת.ז .מס' _________ ,ה"ה
__________ הנושא ת.ז .מס' ___________ ,בפני עוה"ד ____________ ,מרחוב ______________,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
______________
עורך-דין
(חתימה וחותמת)
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חתימת המציע/מורשי חתימה_____________

